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Source:Source:Source:Source:    
மா�த���� ஒ� ெத�வ� - �த� பாக� 
க�கி (ரா. கி��ண���தி) 
ம�கள �லக�, ெச�ைன -6 
�த� பதி"# : மா�$% 1955,  விைல &. 6. 
Printed by R. Surianarayanan, at Gnanodaya Press 
11, Anderson Street, Madras-1 
------------- 
 

கா�திக'ட ராமரா*ய கன, ப-�கேவ 
க��தி� எ�0� #�த� த�த க�ைணதைழ�கேவ 
சா�தி ெபா�கி தமிழக�தி� த�ம� ஓ�கேவ 
சம�3வ�தி� %த�தர�ைத அைம�3 வாழேவ 
மா�த���� ெத�வெம�ற �ைல அ�ளிய 
ம�னனான க�கி பாத மலைர" ேபா�0ேவ�. 

-ெகா�தம�கல� %"# 
------------- 

மா�த���� ஒ� ெத�வ� மா�த���� ஒ� ெத�வ� மா�த���� ஒ� ெத�வ� மா�த���� ஒ� ெத�வ� ----    �த� பாக��த� பாக��த� பாக��த� பாக�    
அ�தியாய�க� அ�தியாய�க� அ�தியாய�க� அ�தியாய�க� 1111----33  33  33  33  க�கி க�கி க�கி க�கி ((((ராராராரா. . . . கி��ண���திகி��ண���திகி��ண���திகி��ண���தி))))    

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    
 
அவதார #�ஷ�க� பல� ேதா�றிய ெப�ைம உைடய3 ந� நா9. :க� 
தி�"ப�களி�, அரசிய�, ச�க�, இல�கிய�, சமய�, இைவ சீ��ைலவத�கான 
நிமி�த�க� ேதா�0� ெபா=3, கட,� த�ைம மி�க மகா�க� எதி�பாராத 
விதமா� வ�கி�றன�. �ைறபா9கைள� தீ��3வி>9 அதிசய மான. வழியி� 
மைறகி�றன�. #�தபிரா�, ச�கர�, ைசத�ய� ராமகி��ண பரமஹ�ஸ� ேபா�ற 
ெப��தைகேயாாி� மரபி� வ�3 அ'ைமயி� ந� க' ��ேப தி�$ெசய�கைள 
நிகA�திய வ� கா�திமஹா�மா. ம�ற அவதார #�ஷ�களிட� ெத�படாத தனி$ 
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சிற"# இவ��� உ'9. ம�கேளா9 ஒ�வராக இவ� இைழ�3 பழகியவ�; ஏைழயி� 
உ�ள�ைத உண��தவ�; கட�ேபா� ற எதி�"#�கC�� அைசயாத மைல ேபா�ற 
உ0தியின�; தீவிர உ'ைமகைள$ ேசாதைன ெச� வதி� ச�0� தளராதவ�. உட� 
வ��தினாD� உ�ள� ெதளிைவ விடாதவ�. �ரணாக நி�0 ேபாாி>ட �ட 
ந�பி�ைகைய வில�க� த� ம�Eயிைர:� இழ�க� 3ணி� தவ�. 'நா� யா���� 
�Fய�ேலா�, நமைன அGேசா�, நரக�தி� இட�"பேடா�; நடைல இ�ேலா�, 
ஏமா"ேபா�, பிணியறிேயா�, பணிேவா� அ�ேலா�; இ�பேம எ�நாC� 
3�பமி�ைல' எ�ற அ"பர 3 வா�ைக ெம�"பி�தவ�. 
 
அ�#த�க� நிர�பிய இவ�ைடய வாA�ைக வரலா�ைற எ=த ��றிD� த�தி உ� 
ள ஓ� இல�கிய க��தா தமிA நா>9��� கிைட�த3 அத� ெப�� பா�கியெம�ேற 
Hறலா�. இ�0 தமிA ெமாழிைய உய��த Iட�தி� ைவ�த ெப�ைம - 'க�கி'ையேய 
சா��. தமிழ� இதய�தி� எ� ெற�0� இட� ெகா'ட அவ� ஆ�கிய இ�த திKய 
சாிைத எ � 3ைண அழ� வா��ததா� இ��கேவ'9�! இைத" #�தக வFவி� 
ெவளியி9� எம�� ஏ�ப9� மகிA$சி ஒ� #ற� இ��க>9�. தா� சி��F ெச�த 
இKவாிய ெச� வ�ைத அைனவ�� பF�3 இ�#0வைத" பாராம� அவ� பரமபத� 
அைட�த3தா� எ�கCைடய ெப���ைற. இ�� தாD� நி�திய உலகி-��3 
இ�த$ சி0 �ய�சியி�மீ3 த� ேநா�ைக$ ெசD�தி அவ� எ�கC�� நிைறவான 
ஆசி த�வாெர�ப3 தி'ண�. தமிழ�ப�க� இ��ைல வரேவ�# பத� �ல� 
அவ�ைடய தி���றி"ைப" ெப�றவராேவா�. 
 
பதி"பாள�. 
--------- 

அமர� க�கிஅமர� க�கிஅமர� க�கிஅமர� க�கி    
 
எளிய �9�ப�திேல பிற�3 %ய�ய�சியா� ��E�� வ�த ேமைதகளி�, 
"க�கி"L. ரா. கி��ண ���தி அவ�கC� ஒ�வ�. 
 
ப�ளியி� பF�3� ெகா'F��தேபாேத ேதசீய இய�க�தி� ஈ9ப>9வி>டா�. 
சிைற��" ேபானா�. வி9தைலயாகி வ�தபிற�, ""நவச�தி"யி� தி�. வி. க., ,��� 
கீேழ சில ஆ'9க� ெதா' டா�றினா�. பி�#, ராஜாஜி அவ�கCைடய அ�#��� 
அபிமான� 3��� பா�திரராகி தி�$ெச�ேகா9 ெச�0, கத�"பணியிD� ம3 
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வில��� ெதா'FD� ஈ9ப>F��தா�. அ"#ற�, L. எO. எO, வாOEைடய 
அைழ"#� கிண�க, ெச�ைன��$ ெச�0, "ஆன�த விகட� "ஆசிாிய" 
ெபா0"ேப�0, பல ஆ'9க� அைத$ சிற"பாக நட�தினா�. இ�தியாவிேலேய 
பிரபலமான வார" ப�திாிைகயாக அைத ஆ�கினா�. இைணய�ற த� எ=�3� 
திறைமயாேல எ�ேலா ைர:� பிரமி�க ைவ�தா�. தமிA இல�கிய வரலா�றிேல, 
"ஆன�த விகட� :க�" எ�0 ெசா�D�பFயாக ஒ� கால�ைதேய சி�� F�தா�. 
பி�# "க�கி"ைய� ெதாட�கினா�. L சதாசிவ�தி� அP�வமான நி�வாக� 
திறைமயாD� ஒ�3ைழ"பி� �ல��, ஒ� சில ஆ'9கC��� அைத 'விகடE�� 
இைணயாக ஆ�கினா�, "விகட� "�ல��, "க�கி"�ல�� தமிA நா>F� ெமாழி" 
ப�0� ேதச"ப�0� ஏ�பட அவ� ெச�த ெதா'ைட எ�0� மற�கேவ �Fயா3. 
 
இ�பதா� வயதி� பிF�த ேபனாைவ, ஐ�ப�3 ��றா� வய3 வைர-அதாவ3, 
மைற:� வைர கீேழ ைவ�கேவ இ�ைல. 
 
"சாவத��� எ� ச�தி �=வைத:� உபேயாகி�3விட வி��# கிேற�. 
வாA�ைகைய ஒ� சி0 ெம=�வ��தியாக நா� க�த வி�ைல. அைத ஓ� அ�#த 
ேஜாதியாக மதி�கிேற�. அைத எதி�கால ச�ததியா���� ெகா9"பத����, 
எKவள, பிரகாசமாக எாியைவ�க �F:ேமா அKவள, பிரகாசமாக அைத எாிய 
ைவ�க வி��#கிேற�" எ�றா� காலGெச�ற ெப�னா�> ஷா. அைத அ"பFேய 
வாA�ைகயி� கைட"பிF�தவ� "க�கி". 
 
தமிA� கவிைத�� பாரதி எ"பF #�3யி� அளி�தாேரா அ" பFேய வசன 
இல�கிய�3�� நவஜீவ� அளி�தவ� "' க�கி '. 
 
தமிழி� எைத ேவ'9மானாD� எ=த �F:�, - அைத:� ெரா�ப ெரா�ப எளிய 
தமிழிேல எ=த �F:�, �ழ�ைதக� Hட அைத" #ாி�3 ெகா�ள �F:� எ�பைத 
நி&பி�தவ� "க�கி". - அரசிய�, ெபா�ளாதார�, இல�கிய�, ச�கீத விமாிசன� - 
எ�லாவ�றிD� அவ� த�னிகர�0 விள�கினா�. கவிைதகC� இய�றி:�ளா�. 
அவ� ெதாடாத3 எ3,ேம இ�ைல ; அவ� ெதா>9" ெபா�னா�காத3 எ3,ேம 
இ�ைல. 
 



5 

 

சாகா வர� ெப�ற அP�வமான சாி�திர நRன�கைள அவ� தமி=�� அளி�3�ளா�. 
"சிவகாமியி� சபத� ", "ெபா�னியி� ெச�வ� ", "பா��திப� கன, "�த-ய 
��க�, இ�E� ஆயிரமாயிர� ஆ'9க� கழி�தபிற��Hட தமிA ம�கCைடய 
இதய�கைள இ�ப�தி� ஆA�தி�ெகா'F���� எ�ப3 நி$சய�. 
 
ெமாழி��" #�3யி� அளி�த3 ேபாலேவ ம�களி� வாA�ைகயி D� அவ� 
ெந��கிய ெதாட�# ெகா'F��தா�. ந�ல காாிய� எ3வாயி��தாD� அதி� 
��னி�0 உைழ�தா�. அவ� கல�3 ெகா�ளாத ��கிய விழா எ3,ேம இ�ைல. 
பாரதி�� எ>டய#ர� தி� ஒ"#ய�வ�ற நிைன,$ சி�ன� க>Fனா�. ேதச�தி� 
த�ைதயா கிய கா�தி மகா�மா,�� OSபி க>ட அ��பா9ப>டா�. S�3� �Fயி� 
வ. உ. சி., க�Tாி ஏ�ப9�3வத��" ெப��ய�சி எ9�3� ெகா'டா�. �3ெப�� 
எ=�தாளராகிய வ. ரா., ,��� ேவ0 பல கைலஞ�கC��� அறிஞ�கC��� நிதி 
திர>F� ெகா9�3 உதவி ெச�தா�. அ�ன தான சிவ� ச�க�தி� தைலவராக 
இ��3. சிற�த பணியா�றியி��கிறா�. 
 
ெசா�லாD� ெசயலாD� எ=�தாD� கைடசி �$% இ���� வைர தமிA நா>9�� 
உைழ�த ெபாியா� அவ�. 
 
L ரா. கி��ண ���தி மைற�3 வி>டேபாதிD�, "க�கி "தமிA இல�கிய வானிேல 
எ�0� அழியா" #க=ட�, அமரதாைரயாக விள��வா�. 
-------------- 
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ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�    
1. அ�ைன:� பிதா,� 18. ச�க� ெதா'9 
2. க�வி:� க�யாண�� 19. வழ�கி� �F, 
3 ச�திய� கா�த3 20. ஏ%வி� ேபாதைன 
4 அஹி�ைச உதய� 21. கா�திைய நி0�3�க� 
5 பய� 3�� ம��3 22. வா��ாிைம" ேபா� 
6 கட� பிரயாண� 23. ேந>டா� இ�திய� கா�கிரO 
7 ல'ட� வாA�ைக 24. பா� %�தர� 
8. நாOதிக�தி� ெவ0"# 25. ��0 ப,� தைலவாி 
9 பாாிOட� ஆனா� 26. தா� நா>F� 
10. கவைல� கட� 27. பிரசார யா�திைர 
11. ேகா�>F� �த� வழ�� 28. கட-� அபாய� 
12. வாAவி� �த� அதி�$சி 29. கைரயி� ஆப�3 
13. அதி��ட " பிரயாண� 30. வழ�� ேவ'டா� 
14 தைல"பாைக� தகரா0 31. எளிய வாA�ைக 
15 வழியி� ேந��த விப�3 32. ேபாய� :�த� 
16 ேமD� ேசாதைனக� 33. கOSாிபா:� க'டஹார�� 
17. பிாி>ேடாாியாவி� 
------------------  

மா�த���� ஒ� ெத�வ�மா�த���� ஒ� ெத�வ�மா�த���� ஒ� ெத�வ�மா�த���� ஒ� ெத�வ�    
1. 1. 1. 1. அ"ைன$� பிதா��அ"ைன$� பிதா��அ"ைன$� பிதா��அ"ைன$� பிதா��    

 
த�பி ! ப�ளி�Hட�தி� நீ சாி�திர பாட�க� பF�கிறாய�லவா? சாி�திர 
பாட�களி�, பல ேததிகைள ெந>9�$ ெச�:�பF உபா�தியாய�க� 
ெசா�கிறா�க�. சாி�திர பாட #�தக�தி� கைடசியி� ஐ�3 ப�க� நிைறய� ேததி 
அVப�த� ேச��தி��கிற3. வார� ேஹOF�O கால� �த� ஒKெவா� 
ைவOரா:� இ�தியா,�� வ�த ேததி:� ேபான ேததி:� இர'9 ப�க�க� நிைறய 
இ��கி�றன. அKவள, ேததிகைள:� நீ ஒ�0 விடாம� மன"பாட� ெச�ய 
ேவ'Fயி��கிற த�லவா? 
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உ'ைமயி�, அ�த� ேததிகைள ெய�லா� நீ ெந>9�$ ெச�ய ேவ'Fய அவசியேம 
இ�ைல. #�தக�திேல தா� அ$%" ேபா>F��கிறா�கேள! ேவ'9�ேபா3 எ9�3" 
பா��3� ெகா�ளலாேம? 
 
இ�திய சாி�திர பாட�தி� %மா� பதிைன�3 ேததிக� உன�� ஞாபக� இ��தா� 
ேபா3�. ேததி எ�றா�, மாத�� தின�� Hட அ�ல. %மாராக வ�ஷ� 
ெதாி�தி��தா� ேபா3�. எ�த ��றா'9 எ�ப3 ெதாி�தாD� ேபா3�. 
 
மகா� #�த� எ�த� கால�தவ� எ�ப3 உன��� ெதாி�தி��க ேவ'9�. அ"#ற� 
அேசாக� கால�� ச�திர�"த வி�ரமாதி�ய� கால�� ெதாி�தி��க ேவ'9�. 
தி�வ�Cவ�, மேக�திர ப�லவ�, ஹ�ஷவ��தன�, இராஜ ராஜ ேசாழ�, ச�கர�, 
இராமாEஜ�, அ�ப�, சிவாஜி இவ�க� வாA�த கால� உன��� ெதாிய ேவ'9�. 
 
ேம�Hறிய ேததிகC��" பி� பா9 உன�� ��கியமாக� ெதாி� தி��க ேவ'Fய 
ேததி எ3 ெதாி:மா? - ெசா�Dகிேற�, ேக�! ேக>9, மன�தி� மற�க �FயாதபF 
பதி�3 ைவ�3�ெகா�! 
 
1869 அ�ேடாப� 25 உ� நிைனவி� எ�ெற�ைற��� இ��க ேவ'9�. 
அ�த� ேததியிேல தா� மா�த���� ெத�வமான மகா�மா கா�தி அவதாி�தா�. 
 
த�பி! நா� ெசா�வைத� தவறாக எ'ணி� ெகா�ளாேத ! பிற���ேபாேத கா�திஜி 
மகா�மாவாக" பிற�3 விடவி�ைல. உ�ைன:� எ�ைன:� நா>FD�ள 
எ�லாைர:� ேபா� அவ�� பிற�தேபா3 சாதாரண� �ழ�ைதயாக�தா� பிற�தா� 
அ"பF" பிற�த �ழ�ைத மாநில�3�� ஒ� தைலவராக,� மனித �ல�3�� ஒ� 
வழிகா>Fயாக,� பி� கால�தி� ஆக"ேபாகிற3 எ�0 அ"ேபா3 யா�� எ'ண 
வி�ைல; �ழ�ைதயி� ெப�ேறா�கC� அKவித� நிைன�கவி�ைல. 
 
இ�தியா ேதச�தி� பட�ைத" பா�! �ஜரா� என"ப9� H�ஜர�3�� ேமேல 
க�தியவா� எ�0 இ��கிறத�லவா? இ�த" பிரேதச�திேலதா� ��ெனா� சமய� 
“L கி��ண பகவா�" வட ம3ைர நகைர வி>9 வ�3 3வாரைக எ�E� #திய 
தைலநகைர அைம�3� ெகா'டா�. எத�காக� ெதாி:மா? L கி��ண� 
ம3ைரயி� ம�னராயி��தேபா3 ஒயாம� ெபா�லாத பைகவ�கCட� :�த� 
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ெச�ய ேவ'F யி��த3. L கி��ண பகவாE�� :�த� ேபா3� ேபா3� எ�0 
ஆகிவி>ட3. ":�த�� ேவ'டா� ; ம3ைர ரா*ய�� ேவ'டா�!" எ�0 
ெசா�-வி>9 L கி��ண பகவா� த��ைடய உ�றா�, உறவின�, ந'ப�க�, 
பிரைஜக�, ேசனாRர�க� எ�லாைர:� அைழ�3� ெகா'9 க�தியவா��� வ�3 
வி>டா�. 
 
இ"பF$ ெச�வதி� �லமாகவாவ3 அ�த" பைகவ�களி� மன �திD�ள 3ேவஷ� 
ேபாகாதா, பைகைம மைறயாதா, அவ�க� ந�லவ�களாகி விட மா>டா�களா எ�0 
நிைன�ேத பகவா� அKவித� ெச�தா�. 
 
க�தியவா� கட�கைரயி� L கி��ண பகவா� 3வாரைக நகைர� க>F� 
ெகா'டா�. இதனாேல தா� 3வாரகா#ாி ஆலய�திD�ள க'ண ெப�மாE�� 
'ரண ேசா> நாத�' எ�ற தி�நாம� வழ�கி வ�கிற3. (ரண� : :�த� ; ேசா>: வி>ட ; 
நாத� : ெப�மா�) 
 
ப�லாயிர� ஆ'9கC��" பிற� அேத க�தியவா� பிரேதச�திேல தா�, ":�த� 
ேவ'டா� ! பைகைம ேவ' டா�!" எ�0 உபேதசி�த கா�தி மகாE� பிற�தா�. 
அவ� பிற�த ஊ���" ேபா�ப�த� எ�0 ெபய�. "%தாமா#ாி" எ�ற பைழய ெபய�� 
அ�த" ப>டண�3�� உ'9. "%தாமா' எ�ப3 �ேசல��� இ�ெனா� ெபய� 
எ�ப3 உன�� நிைனவி��கிற த�லவா? 
 
மகா�மாவி� ெப�ேறா�க� 'பனியா ” எ�0 ெசா�ல" ப9� ைவசிய சாதியா�. 
(கா�திஜி தா� சாதி �ல" பிற" ெப�E� மாையகைள ெய�லா� கட�த மகா�மா 
ஆயி�ேற ! ஆைகயினா� தா�, கா�திஜியி� ெப�ேறா� "ைவசிய சாதி ' எ�0 
ெசா�ேன�.) ைவசிய சாதி எ�றாD� கா�திஜியி� ��ேனா�க� வ��தக� 
ெதாழி-� ஈ9ப>டவ�க� அ�ல. க�தியவாாி� அேனக %ேதச சமOதான�க� 
உ'9. கா�திஜியி� பா>டனா�� அவ��� ��னா� ��0 தைல�ைற யின�� 
க�தியவாாி� உ�ள சமOதான ம�ன�கC�� �த� ம�திாிகளாயி��3 வ�தா�க�. 
 
கா�திஜியி� பா>டனாரான L உ�த� ச�திர கா�தி எ�பவ� ஒ� தீர #�ஷ�. 
ேபா�ப�த� சமOதான�தி� அவ� திவா� ேவைல பா��3 வ�தேபா3 அவைர� 
கவிA�3விட$ சில� சதி ெச�தா�க�. இைத அறி�த L உ�தம ச�திர� 
ப�க�திD�ள ஜுனாகா� சமOதான�தி� அைட�கல� #��தா�. ஜூனாகா�தி� 
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அதிபதியான �O-� நவா"பி� த�பாைர L உ�த� ச�திர� அைட�த3�, 
நவா"#�� இட3 ைகயினா� சலா� ெச�தாரா�. இ�த மாியாைத� �ைறவான 
ெசயD��� காரண� ேக>டேபா3, "எ�Eைடய வல3 ைக ஏ�ெகனேவ 
ேபா�ப�தாி� ஊழிய�3�� அ�"பணமாகி யி��கிறேத!" எ�0 பதி� ெசா�னாரா�. 
இ�த" பதிைல� ேக>ட ஜூனாகா� நவா", "இவ� எKவள, உ�தமமான மனித� ! 
எ"ேப�"ப>ட ச�திய ச�த�!" எ�0 எ'ணி மகிA�தாரா�. 
 
உ�தம ச�திர��� ஆ0 #த�வ�க�, இவ�களி� ஐ�தாவ3 #த�வ� கர� ச�திர 
கா�தி. ெபயைர$ %��கி� [காபா கா�தி' எ�0� அைழ"ப3'9. ேபா� ப�த�, வ�க 
ேந�, இராஜேகா>ைட ஆகிய சமOதான�களி� L காபா கா�தி திவா� ேவைல 
பா��தா�. க�தியவாாி� சமOதான�க� ��0� கண�கி� உ'9. அவ�ைற 
ஆ'ட ம�ன�கC���ேள:�, ம�னவ�களி� உறவின� - இன�தா��� 
உ�ேள:� அF�கF தகரா0க� ஏ�ப9�. இ�த� தகரா0கைள� தீ��3 
ைவ"பத�காக ”இராஜOதா� ேகா�> " எ�0 ஒ� நீதி ம�ற� அ�த� கால�தி� 
இ��த3. அ�த நீதி ம�ற�தி� L காபா கா�தி ஒ� நீதிபதியாக" பதவி வகி�தா�. 
 
L காபா கா�தி உ'ைமயாள� ; ைதாிய�� தயாள�� உைடயவ� ; பண�ைத" 
ெபாிதாக� க�தாதவ�. ந9நிைலைம பிறழாத நியாயவா� எ�ற #கA அவ��� 
ஏ�ப>F��த3. அவ� ப�ளி�Hட�தி� பF�த3 ஐ�தாவ3 வ�"# வைரயி� தா�. 
ஆனா� இய�ைக அறிவினாD� உலக அVபவ�தினாD� மிக$ சி�கலான 
பிர$ைனகைள� தீ��3 ைவ��� ச�தி ெப�றி��தா�. ��0�கண�கான 
மனித�கைள ைவ�3 நட�3� நி�வாக� திறைம:� அவ��� இ��த3. 
 
இ�தியாவிD�ள %ேதச சமOதான�கைள ேம�பா�ைவ ெச�ய" பிாி>F� ச��கா� 
ெச�ற வ�ஷ� வைரயி� ' ெபா-Fக� ஏெஜ'9' எ�E� உ�திேயாகOத�கைள 
அம��தி� ெகா'9 வ�தா�க�. ஒ� சமய� ஒ� ’ெபா-Fக� ஏெஜ'9' இராஜ 
ேகா>ைட ம�னைர"ப�றி$ சிறி3 அவமாியாைதயாக" ேபசினாரா�. உடேன L 
காபா கா�தி �0�கி>9 ஆ>ேசபி�தாரா�. ெபா-Fக� ஏெஜ'> 3ைர 
அ"ெபா=ெத�லா� ச�வ வ�லைம பைட�தி��த பிாி>F� ச��காாி� பிரதிநிதி 
ய�லவா? 3ைர��� ேகாப� வ�3 வி>டதா�. L காபா கா�தி த�மிட� ம�னி"#� 
ேக>க ேவ'9� எ�0 ெசா�னாரா�. L காபா கா�தி, “�Fயா3" எ�றாரா�. 
அவைர� 3ைர காவ-� ைவ�தாரா�. அ"பF:� L காபா கா�தி ம�னி"#� ேக>க 
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இண�கவி�ைலயா�. சில மணி ேநர�3��" பிற� ெபா-Fக� ஏெஜ'> அவைர 
வி9தைல ெச�3 வி>டாரா�. 
 
த�ைதயிட� இ��த ேம� Hறிய உ�தம �ண�க� எ�லா� #த�வாிட� ஒ�0�� 
ஆயிர� மட�காக" ெப�கி" பிரகாசி�தைத நா� அறி�தி��கிேறா�. 
 
L காபா கா�தி ��0 தடைவ க-யாண� ெச�3 ெகா'9 ��0 மைனவிகC� 
காலமாகி வி>டா�க�. எனேவ, நாலாவ3 �ைறயாக Lமதி #�- பா� எ�E� 
க�னிைகைய அவ� மண�3 ெகா'டா�. இKவித� நா�ப3 வய3�� ேம� த� 
த�ைத நாலாவ3 �ைற க-யாண� ெச�3 ெகா'ட3 மகா�மா,�� அKவளவாக" 
பிF�க வி�ைல எ�பைத அவ� எ=திய %ய சாிைதயி-��3 அறிகிேறா�. 
 
ஆனாD� L காபா கா�தி நாலாவ3 தடைவ:� க-யாண� ெச�3 ெகா'ட3 
ப�றி நீ:� நாE� மகிA$சி யைடய ேவ'9�. இ�தியா ேதச�� இ�த உலக� 
�=வ3ேம அைத� �றி�3$ ச�ேதாஷ"பட ேவ'9�. ஏெனனி�, L காபா 
கா�தியி� நாலாவ3 க-யாண�தி� பயனாகேவ மகா�மா கா�தி இ�த உலகி� 
அவதாி�தா�. Lமதி #�- பாயி� நாலாவ3 கைட��>F� �ழ�ைத L ேமாக� 
தாO கர� ச��ர கா�தி. 
 
தம3 அ�ைனயி� சிற�த �ண�கைள"ப�றி மகா�மாேவ த��ைடய %ய சாித�தி� 
ெசா�- யி��கிறா�. 
 
ஆமா�, த�பி! மகா�மா கா�தி த��ைடய சாி�திர�ைத� தாேம எ=தியி��கிறா�. 
ஆனா� அத��$ %ய சாித� எ�0 ெபய� ெகா9�காம� 'ச�திய ேசாதைன' எ�0 
ெபய� ெகா9�தி��கிறா�. இ�த அாிய #�தக� ஆ�கில�திD� இ�தியாவிD�ள 
��கியமான பாைஷக� எ�லாவ�றிD� ெவளியாகி யி��கிற3. தமிழிD� 
வ�தி��கிற3. நீ ச�0" ெபாியவ� ஆன3� அ�த" #�தக�ைத" பF�கலா�. 
 
ெபாிய மகா�கCைடய வாA�ைகைய"ப�றி நாளைடவி� க�பைன� கைதக� பல 
உ'டாகி$ ேச��3 வி9வ 3 வழ�க�. மகா�மா த��ைடய சாிைதைய� தாேம எ=தி 
யி��கிறபFயா� அவைர" ப�றி� க�பைன� கைதக� ஏ�பட இடமி�லாம� 
ேபா�வி>ட3. ஆனா�, எ�ன 3ரதி��ட�! 1920-� வ�ஷ�ேதா9 மகா�மா தம3 
%ய சாித�ைத நி0�தி வி>F��கிறா�. அத��" பிற� எ�தைன எ�தைன அ�#த$ 
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அ�ைன:� பிதா,� ச�பவ�க� நிகA�தி��கி�றன ! இ�E� சில கால� அவ� 
வாA�தி��3 இ�தியா %த�திர� அைட�த 1947 ஆகO9 15௳ வைரயி� தம3 
சாித�ைத எ=தி" P��தி ெச�தி��க� Hடாதா? அ3 �FயாதபF ஒ� ெகா9� 
பாதக� அவைர� ெகாைல ெச�3 வி>டாேன? 
 
கைதைய வி>ட இட�3�� ம0பF:� ேபாகலா�. கா�தி மகா� தம3 தாயாைர" 
ப�றி$ ெசா�- யி�"பைத அ"பFேய ெபய��3 எ=3கிேற� :- 
 
"அவ� ெபாி3� சமய"ப�0� ெகா'டவ�. தினசாி ெத�வ" பிரா��தைன ெச�யாம� 
அவ� உண, ெகா�ள மா> டா�. தின�ேதா0� வி�Z ேகாயிD��$ ெச�0 
வ�வா�. என�� நிைன, ெதாி�த பி�ன� அவ� ஒ� வ�ஷமாவ3 சா3�மாOய 
விரத� அE�F�க� தவறியதி�ைல. மிக� க9ைமயான ேநா�#கைள அவ� 
ேம�ெகா'9 நிைறேவ�றி வ�தா�. உட� ேநா� காரணமாக,� அவ� விரத�ைத� 
ைகவி9வதி�ைல. ஒ� �ைற சா�திராயண விரத�தி� ேபா3 க9ைமயான ேநா� 
வ�3�, அவ� விரத�ைத விடாம� நட�திய3 என�� நிைனவி��கிற3. இர'9 
��0 ேவைள ேச��தா�ேபா� உபவாச மி��த� அவ���$ ச�வ சாதாரண�. 
சா3�மாOய�தி� அவ� தின� ஒ� �ைற தா� உண, ெகா�வா�. இ3 
ேபாதாெத�0 ஒ� சா3�மாOய�தி�, ஒ� நா� வி>9 ஒ� நா� Pரண உபவாச 
மி��3 வ�தா�. ம�ெறா� சா3� மாOய�தி� ேபா3 தின� [ாிய தாிசன� 
ெச�யாம� சா"பி9வதி�ைல ெய�0 அவ� விரத� எ9�3�ெகா'டா�. நாE� 
ம�ற� �ழ�ைதகC� ெத�வி� நி�0 ெகா'9 [ாிய� எ"ேபா3 ேமக� 
H>ட�களினி�0� ெவளி வர" ேபாகிறெத� 0 கா�3� ெகா'F�"ேபா�. மைழ 
கால�தி� சில தின�களி� கதிரவ� தாிசன� அளி�க� க�ைண ெச�வதி�ைல 
ெய�ப3 எ�ேலா���� ெதாி:�. அ�தைகய நா>களி� [ாிய� அ�ைமயாக 
ெவளிவ��ேபா3 ஓ>டமாக உ�ேள ஓF அ�ைனயிட� ெதாிவி"ேபா�. ஆனா� 
அவ� ஓF வ�3 பா�"பத��� [ாிய� மைற�3 வி9வா�. ’அதனா ெல�ன 
ேமாச�? இ�0 நா� சா"பி9வ 3 பகவாE�� வி�"பமி�ைல !' எ�0 
Hறி�ெகா'9 மல��த �க�3ட� மீ'9� R>9 ேவைலைய� கவனி�க� 
ெதாட��வா�." 
---------------- 
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2. 2. 2. 2. க�வி$� க�யாண��க�வி$� க�யாண��க�வி$� க�யாண��க�வி$� க�யாண��    
 
த�பி ! ப�ளி�Hட�3" பாீ>ைசகளி� சில சமய� அதிக 'மா��' வா�கவி�ைலேய  
எ�0 நீ வ��த"ப9கிறாய�லவா? ஆனா�, அ"பF வ��த"ப9வ3 
அவசியமி�ைல. ப�ளி�Hட�களி� எ"ேபா3� அதிக மா�� வா�கி" பாீ>ைசயி� 
ேத0கிறவ�க� வாA�ைகயி� ெபாிய காாிய�கைள$ சாதி" ப3 கிைடயா3. மா�� 
வா�காதவ�கC�, 'ம�த�' எ�0 ெபய� வா�கியவ�கC� பி�கால�தி� அ�� 
ெப�� காாிய� கைள$ சாதி�தி��கிறா�க�. இத�� உதாரண #�ஷராக 
மகா�மாேவ விள��கிறா�. 
 
ேபா�ப�தாி� கா�திஜி ஏ= பிராய� வைரயி� இ��தா�. அ�த ஊாி-��த ஆர�ப" 
ப�ளி�Hட�3��" ேபானா�, ஆனா� அதிகமாக ஒ�0� பF�3 விடவி�ைல. 
"அ�த� கால� தி� எ� அறி, மி�க ம�தமாயி��த3" எ�0 கா�திஜி த� %ய 
சாித�தி� எ=தியி��கிறா�. 
 
கா�திஜி�� ஏ= பிராய� ஆனேபா3, அவ�ைடய த�ைத L காபா கா�தி 
'இராஜOதா� ேகா�>'F� நீதிபதியாகி இராஜேகா>ைட��� �F" ேபானா�. 
இராஜேகா>ைடயி-��த ெபாிய ப�ளி�Hட�திD� ேமாக�தாO கா�தி - 
ெக>F�கார� ' எ�0 ெபய� வா�க வி�ைல. பF"பி� அவ��� �சிேய ஏ�பட-
வி�ைல. பாட #�தக�கைள ேவ'டா ெவ0"பாக" பF�3� ெதாைல"பா� ; ேவ0 
எ�த" #�தக�� வி��பி" பF�க மா>டா�. 
 
இள� வயதி� ப�ளி�Hட�தி� க�0�ெகா'டைத� கா>FD� நாடக� பா��ததி� 
�ல� அதிக� க�0�ெகா'டா�. ேமாக� தாO �ழ�ைதயாயி��தேபா3 பா��த 
நாடக� களி� "சிரவண பி�� ப�தி நாடக� " எ�ப3 ஒ�0. க' இழ�த 
�திேயா�களான த� ெப�ேறா�கைள$ சிரவண� எ�பவ� காவFயி� ைவ�3� 
S�கி�ெகா'9 ெச�ற கா>சி கர� ச�திர ேமாக�தா\� இள� உ�ள�தி� 
ந�றாக" பதி�3 வி>ட3. "ெப�ற தா���� தக"பனா���� இ"பF ய�லவா 
ேசைவ ெச�ய ேவ'9�? ” எ�0 மன�தி��� தீ�மானி�3� ெகா'டா�. 
 
அவ� பா��த இ�ெனா� நாடக� அாி$ச�திர நாடக�. அைத எ�தைன தடைவ 
பா��தாD� ேமாக� தாஸு��$ ச-"#� த>9வேத இ�ைலயா�. 
"அாி$ச�திரைன"-ேபா� ஏ� எ�ேலா�� ச�திய ச�த�களா யி��க� Hடா3? " 
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எ�0 அF�கF எ'ணமி9வாரா�. அாி$ச�திரEைடய கைதைய நிைன�3 
நிைன�3 மன��கி அ=வாரா�. ச�திய�ைத� கா"பா�0வத�காக அாி$ச�திர� 
ப>ட க�ட�கைள ெய�லா� தா�� அVபவி�கேவ'9� எ�ற இல>சிய� 
�ழ�ைத கா�தியி� மன�தி� �F ெகா'டதா�. 
 
ஆகா! அ�த இல>சிய� கா�திஜியி� வாA�ைகயி� எKவள, ந�றாக நிைறேவறி" 
P��தியைட�3 வி>ட3 ! அாி$ச�திர� ச�திய�3�காக$ ெச�த தியாக�கைள:� 
அVபவி�த க�ட�கைள:� விட மகா�மா ெச�த தியாக�கC� அVபவி�த 
க�ட�கC� அதிகேமய�லவா? கைடசியி� ச�திய� 3�காக மகா�மா உயிைரேய 
தியாக� ெச�3� வி>டாேர ! 
 
இKவித� இள� பிராய�திேலேய ச�திய�தி� அழியாத ந�பி�ைக ெகா'ட மகா�மா 
கா�தி த� %யசாித�ைத எ=3வதி� ச�திய�ைத" Pரணமாக� கைட" 
பிF�தி��கிறா�, பதி���0 வயதி� தம��� க-யாண� நட�த3ப�றி மி�க 
வ��த�ேதா9 எ=தியி��கிறா�. 
 
ஆ�, த�பி ! கா�தி மகாE��� க-யாண� நட�தேபா3 அவ��� வய3 
பதி���0; அ�ைன கOSாி பா���� அ"ேபா3 வய3 பதி���0தா�. 
 
அ�த� கால�தி� க-யாண� நட�3வெத�றா� மிக,� சிரமமான காாியமா�. 
ஆைகயா� ேமாக� தாO��� அவ�ைடய தைமயனா���� இ�ெனா� 
சி�த"பாவி� #த�வ���� ேச��3 ஒேர �H��த�தி� க-யாண� நட�திவிட� 
தீ�மானி�தா�களா�. எ"பFயி��கிற3 கைத ! அ�த� கால�தி� அ�த நா>9$ 
ச�பிரதாய� அKவாறி��த3. 
 
ஆனா� இ3 விஷய�தி� கா�தி மகாEைடய க��3 எ�ன ெவ�பைத நீ ந�� 
ெதாி�3ெகா�ளேவ'9�. த�பி! ஆ'கC�� ஆக>9�, ெப'கC�� ஆக>9�, 
இள� வயதி� க-யாண� ெச�வி�த� Hடேவ Hடா3 எ�ப3 மகா�மாவி� 
உ0தியான ெகா�ைக. 
 
இள� வயதி� தம�� மண� ெச�வி�க"ப>ட3 ப�றி மகா�மா பி�கால�தி� 
ப$சா�தாப"ப>டா� ; நிைன�3 நிைன�3 வ��தினா� ; க-யாண� ெச�3 ைவ�த 
த� த�ைதைய:� ெநா�3 ெகா'டா�. ஆனா�, க-யாண� நட�த சமய�தி� அ3 
பிச� எ�பதாகேவ அவ���� ேதா�றவி�ைல. கOSாிபாயிட� மி�க அ�பாக 
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இ��தா�. கOSாிபா��� எ=த" பF�க� ெதாியா3. எ=த,� பF�க,� தம3 
அ�ைம மைனவி��� க�பி�க வி��பினா�. ஆனா� மைனவியிட� தா� 
ெகா'F��த அ�ேப பF"#$ ெசா�-� ெகா9�க� தைடயாயி��த3 எ�0 
கா�திஜி எ=தியி��கிறா�. 
----------------- 

3. 3. 3. 3. ச�திய� கா�த&ச�திய� கா�த&ச�திய� கா�த&ச�திய� கா�த&    
 
கா�தி மகா�மா,��$ சி0 பிராய�திேலேய ச�திய�தி� ப�0 உ'டாயி�0 எ�0 
ெசா�ேனன�லவா? அ�த$ ச�திய"ப�0 அவைர" பல தீைமகளி-��3 கா�த3. 
 
இள� பிராய�தி� ேமாக� தாO கா�தி��$ சிேநகித�க� அதிக� ேப� இ�ைல. ஒேர 
ஒ� சிேநகித� கிைட�தா�. ஆனா� அவEைடய சிேநக� 3�ட சகவாசமாக 
�F�த3. 
 
�ஜரா� - க�தியவா� பிரேதச�களி� ைஜன�க� அதிக� ேப� உ'9. ைஜன மத� 
ஜீவகா�'ய�ைத வ�#0�3� மத� அ�லவா? ஆைகயா� ைஜன�க� #லா� 
உ'ண மா> டா�க�. அைத"ேபாலேவ அ�த" பிரேதச�3 ைவ�ணவ�கC� 
#லா� உணைவ ெவ0�தா�க�. நம3 தமிAநா>F�, #லா� இ�லாம� தானிய� - 
கறிகா� ம>9� உ'பைத$ 'ைசவ�' எ�0 ெசா�கிேறா�. �ஜரா�திேலா 
ைவ�ணவ�க� தா� 'ைசவ' உண வி� ைவரா�கிய� உ�ளவ�க� ! 
 
கா�திஜியி� வ�ச�தா� ைவரா�கிய சீல��ள ைவ�ணவ�க�. ஆைகயினா� 
அவ�கCைடய R>F� மாமிச உண, கிைடயா3. அ�த� கால�தி� '#லா� உண, 
சா"பி>டா� தா� ேதகபல� வி��தியா��' எ�0 ஒ� தவறான பிரசார� 
�ஜரா�தி� பரவி வ�த3. கா�தி மகாEைடய இள� பிராய ந'ப� அ�த" 
பிரசார�3��" ப-யானவ�, கா�திஜி��� அைத" ேபாதைன ெச�தா�. 
”இ�கி]�காரைன" பா� ! அவ� எKவள, பலசா-யாக இ��கிறா� ! இத��� 
காரண� அவ� மாமிச� சா"பி9வ3தா� ! அதனாேலேய அவ� இ�தியா ேதச�ைத 
அFைம"ப9�தி ஆ�கிறா� !" எ�0 அ�த சிேநகித� கா�திஜியிட� அF�கF 
ெசா�னா�. அ3 உ'ைமயாயி��கலா� எ�0 கா�திஜி:� ந�ப� ெதாட�கினா�. 
இ�திய�க� எ�லா�� #லா� உ'ண� ெதாட�கிவி>டா� ஆ�கிேலயைர இ�தியா 
ேதச�தி-��3 3ர�தி விடலா ெம�0 எ'ணினா�. 
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கைடசியாக ஒ�நா�, அ�த$ சிேநகித� #லா� உண ,�� ஏ�பா9 ெச�தா�. அவ� 
ெகா'9 வ�த உணைவ ஆ�ற�கைரயி� தனிைமயான ஓ� இட�தி� உ>கா��3 
இ� வ�� சா"பிட� ெதாட�கினா�க�. ேமாக� தாO�� அ3 பிF�கேவயி�ைல. 
#லா� உண ,� அவ���" பிF�கவி�ைல; ெப�ேறா�கC��� ெதாியாம� 
இரகசியமாக அ�த� காாிய� ெச�வ3� பிF�கவி�ைல. 
 
அ�0 இரெவ�லா� ேமாக� தாO ந�றாக� S�கவி�ைல. ெகாGச� 
க'ணய��தா� அவ�ைடய வயி�0�� உ�ேள உயி��ள ஆ9 ஒ�0 இ��3 
பாிதாபமாக� க�3வ3ேபால� ேதா�0மா� ! உடேன S�கிவாாி" ேபா>9 எ=�3 
உ>கா�வாரா�! அ�0 மாைலயி� தா� ெச�த காாிய�ைத நிைன�3 
வ��3வாரா�. பிற� இ�தியா ேதச�தி� வி9தைல�காக மாமிச� சா"பி9வ3 தம3 
கடைம எ�0 எ'ணி$ சிறி3 ைதாிய"ப9�தி� ெகா�வாரா�. 
 
இ�E� இர'9 ��0 தடைவ இ�மாதிாி �ய�சி நட�த பிற�, �Fவாக இ�த� 
காாிய� ேவ'டா� எ�0 ேமாக� தாO நி0�தி வி>டா�. இத�� ��கிய காரண�, 
ெப�ேறா�கC��� ெதாியாம� இ�த� காாிய� ெச�யேவ'F யி��கிறேத எ�ற 
எ'ண�தா�. ேமாக� தாO ெபா� ெசா�Dவைத ெவ0�தா� ; அைத� கா>FD� 
ெப�ேறா�களிட� ெபா� ெசா�Dவைத" பதி�மட�� அதிகமாக ெவ0�தா�. 
இKவித� ச�திய�தி� அவ�ைடய ப�0� காரணமாக இரகசியமாக" #லா� 
உ'Z� காாிய� நி�ற3. தம�� வய3 வ�3 %த�திர வாA�ைக நட�3�ேபா3 
#லா� உணைவ" பா��3�ெகா�ளலா� எ�0 அ$சமய� கா�திஜி எ'ணினா�. 
ஆனா� அ�த� ெகா�ைகேய தவறான3 எ�0 வய3 வ�த3� அறி�தா�. ேதக 
பல�3�ேகா ஆேரா� ய�3�ேகா மாமிசேபாஜன� அவசியமி�ைலெய�ப3 
பி�கால�தி� மகா�மாவி� உ0தியான ெகா�ைக. இ�கிலா�தி� பாாிOட� 
பாீ>ைச��" பF�தேபா3� ெத�னா"பிாி�காவி� பல வ�ஷ� வாA�தேபா3�Hட 
மகா�மா 'சாகப>சணி 'யாகேவ இ��தா�. அKவித� ைசவ உண, அ��திேய 
மகா�மா 79 வய3 வைரயி� திடகா�திரமாக இ��தா� அ�ேறா? 
 
இ�ெனா� விஷய�ைத:� உன�� இ"ேபாேத ெசா�- வி9கிேற�, த�பி ! 
மகா�மா கா�தி #லா� உணைவ ெவ0"பவ�; அதனா� #லா� உ'பவ�கைள 
ெய�லா� அவ� ெவ0"பதி�ைல. ைசவ உண,தா� ந�ல உண, -சா�Rக உண, 
ஆேரா�கிய�3�� உக�த உண, எ�ப3 அவ�ைடய உ0தியான ெகா�ைக. இ3 
காரணமாக, ைசவ உண, அ��தாம� ேவ0 உண, அ��3ேவாைர� கீழானவ�க� 
எ� 0 மகா�மா நிைன"பதி�ைல. 
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---------------------- 
4. 4. 4. 4. அஹி�ைச உதய�அஹி�ைச உதய�அஹி�ைச உதய�அஹி�ைச உதய�    

 
3�ட சகவாச�தி� காரணமாக கா�திஜி�� இள� பிராய�தி� இ�ெனா� விப�3 
ேந��த3. ம�ெறா� ந'பேனா9 ேச��3 இரகசியமாக$ %�>9� �F�க 
ஆர�பி�தா�, அதி� %க� ஒ�0� அவ� காணவி�ைல. %�>9� �F"ப3 ஒ� 
நாகாிக� எ�E� எ'ண�தினா� அ�த" பழ�க� ஆர�பமாகி$ சிலகால� நட�த3. 
%�>9 வா��வத��" பண� ேவ'Fயி��த3; கடE� ஏ�ப>ட3. கைடசியாக 
அவ�ைடய ��த சேகாதர� ைகயி� அணி�தி��த த�க� கா"பி-��3 ஒ� 3'9 
ெவ>F எ9�க,� ேந��த3. ஆனா� இ"பF$ ெச�த ��ற� கா�திஜியி� 
உ�ள�ைத மிக,� உ0�தி�0. மன ேவதைனைய� தா�க�Fயவி�ைல. 
கைடசியாக ெச�த ��ற� எ�லாவ�ைற:� தக"பனாாிட� ஒ"#� ெகா'9 
ம�னி"#� ேக>ப3 எ�0 தீ�மானி�தா�. ேநாி� ெசா�Dவத��� 3ணி$ச� 
வரவி�ைல. ஆைகயா� ஒ� கFத�தி� தா� ெச�த ��ற�ைத விவரமாக எ=தி 
அத��� த��த த'டைன அளி�கேவ'9� எ�0� ேக>9�ெகா'டா� 
ேநா�"ப>9" ப9�த ப9�ைகயாயி��த தக"பனாாிட� கFத�ைத� ெகா9�3வி>9 
அவ� ப9�தி��த பலைக�� எதிேர உ>கா��3 ெகா'டா�. த�பி ! பிற� எ�ன 
நட�த3 எ�பைத மகா�மாேவ ெசா�கிறா�. ேக� :- 
 
"அவ� கFத�ைத ��0� பF�தா�. பF��� காைலயி� அவ� க'களி-��3 
க'ணீ� ��3 ��தாக வழி�த3. கFத�� நைன�3 ேபாயி�0. ஒ�கண ேநர� 
அவ� க'ைண �F$ சி�தைனயி� ஆA�தி��தா� ; பி�ன� கFத�ைத� கிழி�3" 
ேபா>டா�. கFத�ைத" பF"பத�காக எ=�3 உ>கா��தவ� மீ'9� ப9�3� 
ெகா'டா�. நாE� அழ� ெதாட�கிேன�. அவர3 அளவி�லாத மனேவதைனைய 
உண��ேத�. நா� சி�திர� கைலஞனாயி��தா� அ�த� கா>சிைய இ�0 படமாக 
எ=திவி9ேவ�. இ�E� எ� மன� க'ணி� அ� கா>சி அKவள, ெதளிவாக� 
காண"ப9கிற3”. 
 
"அ�த அ�#� க'ணீ�� 3ளிகளினா� எ� இ�தய� %�தமாயி�0 ; பாவ� 
நீ�கி�0. அ�தைகய அ�ைப அEபவி�ேதா� ம>9ேம அத� இய�ைப உண�த� 
H9�”. 
 
"இ3 என�� அஹி�சா த�ம�தி� ஓ� உதாரண பாடமாக இ��த3. அ�த� கால�தி�  
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இ�த நிகA$சியி� எ� த�ைதயாாி� அ�ைப ம>9ேம க'ேட�. இ�ைறய 
தினேமா அ3 %�த அஹி�ைஸேய அ�றி ேவறி�ைல எ�பைத அறி� 3�ேள�. 
அ�தைகய அஹி�சா த�ம� உலக� அைன�ைத:� த=வி நி�ப3. தா� ெதா>டைத 
ெய�லா� ெபா�னா�கி வி9� இய�# ெகா'ட3. அத� ஆ�றD�� அள, ஏ3?" 
 
"இ�தைகய உ�னதமான ம�னி��� �ண� எ� த�ைத�� இய�பாக 
ஏ�ப>டத�0. அவ� ேகாப�ெகா'9 க9Gெசா� ெமாழிவாெர�0�, ெந�றியி� 
#ைட�3� ெகா�வா� எ�0� எ'ணியி��ேத�. ஆனா� அவ�ைடய சா�த� 
என�� ஆ$சாிய�ைத உ'டா�கி�0. நா� ஒளியா3 எ� ��ற�ைத 
ஒ"#�ெகா'டேத இத��� காரண� எ�0 ந�#கிேற�. ம�னி"பத�� உாிய 
ெபாிேயாாிட� ��ற�ைத ஒளியா3 ஒ"#�ெகா�வ3�, இனிேம� ��ற� 
ெச�வதி�ைல எ�0 உ0திெமாழி H0வ3ேம ��ற�ைத" ேபா�கி�ெகா�வத��$ 
சிற�த பிராய$சி�தமா��. நா� என3 ��ற�ைத ஒ"#�ெகா'டத� பயனாக 
எ�ைன"ப�றி எ� த�ைத��� கவைலேய இ�லாம� ேபாயி�0 எ�னிட� அவ� 
ெகா'F��த அ�#� அள, கட�3 ெப�கி�0." 
 
இKவித� மகா�மா இள� பிராய�தி� ச�திய�தி� ெகா'ட ப�0 பல தீைமக� 
அவ��� ஏ�படாம� பா3கா�த3 ம>9ம�ல; அ�த ச�திய" ப�றி-��ேத 
அஹி�ைசயி� ெப�ைம:� அவ��� விள�கலாயி�0. நாளைடவி� ச�திய�� 
அஹி�ைச:� அவ�ைடய வாA�ைகயாகிய வ'F�� இர'9 ச�கர$ %வ9களாக 
அைம�தன. பி�கால�தி� மகா�மா ெச�3 �F�த அ�� ெப�� காாிய�கC�-
ெக�லா� ச�திய�� அஹி�ைச:ேம அF"பைடயாயி��தன. 
------------- 

5. 5. 5. 5. பய�&�� ம��&பய�&�� ம��&பய�&�� ம��&பய�&�� ம��&    
 
ேமாக�தாO கா�தி இள� பி�ைளயா யி��தேபா3 ேகாவிD��" ேபாவ3'9. 
ஆனா� ேகாவி-� �Fெகா'F��த ஆட�பர�க� அவ���" பிF�கவி�ைல. 
உ'ைமயான ெத�வ ப�திேயா சமய" ப�ேற ஆலய�களி� அவ��� 
ஏ�படவி�ைல. 
 
R>9 ேவைல ெச�த ஒ� ெப'மணியிட� ெத�வ�, சமய� - இைவகைள" ப�றிய 
உ'ைமகைள ேமாக� தாO அறி�தா�. அ�த ேவைல�காாியி� ெபய� அர�ைப. 
கா�திஜி �ழ�ைதயாயி��தேபா3 அவைர எ9�3 வள��த ெசவி-� தா:� இ�த 
அர�ைப எ�E� ெப' ெத�வ�தா�. 
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கா�திஜி �ழ�ைதயா யி��த கால�தி� அவ���" ேப�, பிசா%களிட� பய� 
அதிகமா�. இேதா9 பா�# பய�� தி�ட� பய�� ேச��3 ெகா�Cமா�. இ�>ைட� 
க'ேட பய"ப9வாரா�. இ�>F� அவரா� S�க �Fயாதா�. க'ைண �Fனா� 
ஒ� ப�க�தி-��3 பிசா%கC� இ�ெனா� திைசயி-��3 பா�#கC� ம�ெறா� 
தி�கி-��3 தி�ட�கC� வ�வதாக� ேதா�0மா�! 
 
இ"பF"ப>ட பய�ைத" ேபா��வத�� ம��தாக ேவைல�காாி அர�ைப Lராம 
நாம�தி� மகிைமைய� �ழ�ைத ேமாகன தாO��� Hறினா�. அத�பF L 
ராமஜப� ெச�3 கா�திஜி ேப� பிசா% பய�ைத ஒ� மாதிாி ேபா�கி� ெகா'டா�. 
ஆனா� அ�3ட� ராமநாம�தி� மகிைம தீ��3 ேபா� விடவி�ைல. 
 
"இள� பிராய�தி� அ�த உ�தமி அர�ைப விைத�த விைத R' ேபாகவி�ைல. 
இ�ைற��� L ராமநாம� என3 அ�ம��தாக இ��3 வ�கிற3 !" இKவித� 
மகா�மா கா�தி 1928-� ஆ'F� எ=தினா�. நாள3 1948- ஆ'F� கா�தி 
மகாEைடய அ�திம யா�திைர ெதாட�கிய ஜனவாி 30-ய�0� L ராமநாம� 
அவ��� அ�ம��தாக உதவிய3. 
 
பிரா��தைன� H>ட�தி�� வ�தி��த அ�த" பாதக� 3"பா�கியா� %>ட உடேன 
’ரா� ரா�’ எ�0 ெசா�-� ெகா'9 மகா�மா கா�தி தைரயி� சா��தா�. அ9�த 
கணேம அ�த மகா ப�த�ைடய உயி� LராமEைடய பாதார வி�த�கைள 
அைட�த3. 
 
ேகாF ேகாF ஜன�க� ஜனவாி 30- மாைலயி-��3 பி"ரவாி 25 வைரயி� மகா�மா 
கா�தியினிட�தி� தா�க� ெகா'ட ப�தியி� காரண�தினா� "ர�பதி ராகவ ராஜா 
ரா�" எ�0 L ராம நாம பஜைன ெச�தா�க�. 
 
அடாடா ! எ�கி��3 எ�ேக எ�ேக வ�3 வி>ேட�? த�பி ! கா�தி மகா� பிற�த 
ஊ��� ம0பF:� ேபாகலா�, வா ! மகா�மாவி� தக"பனா� ேநா�"ப>9" ப9�த 
ப9�ைகயா�� கிட�தா� எ�0 ெசா�ேனன�லவா? அ"ேபா3 லகா மகரா* 
எ�E� இராமப�த� அவ� R>9�� வ�3 3ளசிதாO ஹி�தி பாைஷயி� 
இய�றியி���� இராமாயண கீத�கைள" பாFனா�. பாFய பிற� பா>9��" 
ெபா�C� Hறினா�. அ"ேபா3 அவ�� ெம�மற�தா� ; ேக>9� ெகா' 
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F��தவ�கC� ெம�மற�தா�க�. ெம�மற�3 பரவச மானவ�களி� இள� 
பிராய�3� கா�திஜி:� ஒ�வ�. இராமாயண�திD� இராமாிட�திD� மகா�மா 
கா�தி ெகா'ட அளவிலாத ப�தி�� அ"ேபாேத விைத ேபா>டாயி�0. 
 
ஆனா� மகா�மாவி� இராம ப�தியான3 அவைர ம�ற ெத�வ�கைளேயா 
மத�கைளேயா ெவ0���பFயாக$ ெச�ய வி�ைல. எ�லா மத�கC� கட,ைள 
அைட:� மா��க�க�தா� எ�E� சமரச� ெகா�ைகயி� மகா�மா உ0தி 
ெகா'டவ�. இ�த� ெகா�ைகயி� வி�3� மகா�மாவி� இள� பிராய�திேலேய 
அவ�ைடய மன�தி� விைத�க" ப>ட3. 
 
கா�திஜியி� ெப�ேறா�க� ஹி�3 மத�தி� உ>பிாி,க� ச�ப�தமாக ேவ�0ைம 
பாரா>9வதி�ைல. ைசவ - ைவ�ணவ$ ச'ைடக�, ெத�கைல - வடகைல$ 
ச'ைடக� �த-யவ�ைற அவ�க� அறிய மா>டா�க�. வி�Z ேகாயிD��" 
ேபாவ3 ேபாலேவ சிவ� ேகாவிD��� ேபாவா�க�. அவ�க� R>9�� ைஜன 
சமய" ெபாிேயா�க� அF�கF வ�வா�க�; அவ�கCட� அம��3 ேபாஜன�� 
ெச�வா�க�. 
 
இ�E�, கா�திஜியி� த�ைத�� �O-� ந'ப�கC� பா�\ ந'ப�கC� பல� 
உ'9. அவ�கC� அF�கF R>9�� வ�வா�க�. மத�கைள" ப�றிய 
ச�பாஷைணக� நைடெப0�. ேநா�" ப>F��த த� த�ைத��" பணிவிைட ெச�3 
ெகா'ேட ேமாக� தாO கா�தி ேம�பF ச�பாஷைணகைள� கவனமா�� ேக>9� 
ெகா'F�"பா�. இத� பயனாக "எ�லா மத�கC� கட,C�� உக�த மத�கேள!" 
எ�ற உ0தியான ந�பி�ைக அவ��� உ'டாயி�0. 
 
ஆனா� கிறிO3வ மத�தி� ேம� ம>9� கா�திஜி�� அ�த நாளி� சிறி3 ெவ0"# 
ஏ�ப>F��த3. இத��� காரண�, ப�ளி�Hட�3�� அ�கி� ெத� �ைலகளி� 
நி�0 ெகா'9 கிறிO3வ" பாதிாிமா�க� ெச�த பிரச�க�க� தா�. ஹி�3 
மத�ைத:� ஹி�3 மத�3� ெத�வ�கைள:� ேம�பF பாதிாிமா�க� Sஷைண 
ெச�தைத� கா�திஜியினா� ேக>க �Fய வி�ைல இேத கால�தி� ஒ� ஹி�3 
பிர�க� கிறிO3வ மத�ைத� த=விய 3ப�றி� கா�திஜி ேக�வி"ப>டா�. அ�த 
ஹி�3 பிர�க� கிறிO3வரான,டேன மா>Fைற$சி தி�ன,� சாராய� �F�க,� 
ஐேரா"பியைர" ேபா� உைடதாி�க,� ஆர�பி�3 வி>டாரா�! அேதா9 அ�த" 
பிர�க� ஹி�3 மத�ைத:� இ�தியா ேதச�ைத:ேம Sஷி�க,� தைல"ப>டாரா�. 
இைத ெய�லா� அறி�த3�, "கிறிO3வ மத�� ஒ� மதமா? இத�� மத� எ�ற 
ெபயேர தகா3 !" எ�0 கா�தி மகா�மா நிைன�தாரா�. 
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ஆனா� பி�கால�தி� ேம�பF காாிய�கC� ெக�லா� கிறிO3வ மத� 
ெபா0"பி�ைல ெய�0�, கிறிO3வ மத" பிரசாரக�கேள காரண� எ�0� கா�தி 
மகா� அறி�3 ெகா'டா�. உ'ைமயான கிறிO3வ மத� கா�திஜி�� உக�த 
மதமாயி�0. த�பி! மகா�மா கா�தியி� மிக$ சிற�த சிேநகித�களி� சில� 
கிறிO3வ�க� எ�ப3 உன��� ெதாி�தி���ேம? அெமாி�க" பாதிாியாரான 
ெரவர'9 ேஹா�O, தீனப�3 ஆ'>&O, பிரG% ேதச�3" ெப�� #லவ� 
ேராம� ேரால�3 இவ�க� எ�லா�� கிறிO3வ�க� தா�. ஆனா� இவ�க� 
கா�திஜி�� எKவள, ஆ"த ந'ப�க� ! 
 
ெவKேவ0 மத�கைள" ப�றி� கா�திஜியி� உ�ள� சி�தி� 3� ெகா'F��த 
கால�தி�, அ�#தமான த�3வ�க� அட�கிய �ஜரா�தி பாைஷ" பாட� ஒ�0 
அவ�ைடய இதய�தி� �F ெகா'ட3. அ�த" பா>F� ெபா�� பி� வ�மா0: 
 
“ஒ� �வைள த'ணீ� ெகா9�தவE�� ஒ� ேவைள வி��3 அளி�க ேவ'9�. 
அ�#ட� உ�ைன வரேவ��� மனிதைன ஆ�வ�ேதா9 வண�க ேவ'9�. 
ஒ� கா% உன��� ெகா9�தவE�� ஒ� ெபா� தி�"பி� ெகா9�க ேவ'9�. 
உ� உயிைர� கா�3 உதவிய தீரE��� தி��ப உ� உயிைர அளி�க எ"ேபா3� 
சி�தமாயி��க ேவ'9�. 
 
இ"பF ெய�லா� ந�ேலா� உபேதச�கைள மதி�3 நட"பவ� ஒ�0��" ப�3 
மட�� ந�ைம அைடவா�. 
 
ஆனா� உ'ைமயி� 'சா�ேறா�' என"ப9ேவாாி� இல>சண� ேமேல 
ெசா�ல"ப>டைவ ம>9� அ�ல. 
 
அவ�க� மனித �ல� எ�லா� ஒ�ெறன உண��தவ�க� ; ஆத-�, அவ�கC�� 
ஒ�வ� தீ�� ெச�தா�, அத��" பதிலாக அவ�க� ந�ைம ெச�வா�க�. 
தீைம��" பதி� தீைமைய மற�3 ந�ைம ெச�வதிேல அவ�க� ஆன�த� 
அைடவா�க�." 
 
த�பி! ேமேல:�ள �ஜரா�தி கீத�தி� கைடசி இர'9 வாிக� இள� பிராய�3� 
கா�திஜியி� உ�ள�தி� ஆA�3 பதி�தன. அ�த வாிகளி� அட�கி யி���� 
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த�3வேம அவ�ைடய வாA�ைக� த�3வமாயி�0. அ3ேவ அவைர உலக� ேபா�றி 
வண��� மகா�மா கா�தி ஆ�கி�0. 
--------------- 

6. 6. 6. 6. கட� பிரயாண�கட� பிரயாண�கட� பிரயாண�கட� பிரயாண�    
 
ேமாக� தா\� பதினாறாவ3 பிராய�தி� அவ�ைடய அ�ைம� த�ைதயா� 
காலமானா�. காலமாவத�� ��# நீ'ட கால� அவ� ப9�த ப9�ைகயாகேவ 
இ����பF ேந��த3. அ"ேபாெத�லா� ேமாக�தாO ப�ளி�Hட� ேபான ேநர� 
ேபாக மி$ச ேநரெம�லா� த�ைத��" பணி விைட ெச�வதிேலேய கழி�தா�. தின�� 
இரவி� த�ைத��� கா�பிF�3 வி9வா�. த�ைத S�கியபிறேகா அ�ல3 அவ� 
ேபாக$ ெசா�ன பி�பாேடாதா� S�க$ ெச�வா�. 
 
த�ைத இற�த அ�0 இர, பதிேனா� மணி வைரயி� ேமாக� தாO அவ���� 
கா� பிF�3 வி>9�ெகா'F��தா�. பிற� அவ�ைடய சிறிய தக"பனா� தா� 
த�ைத��" பணிவிைட ெச�வதாக$ ெசா�- ேமாக� தாைஸ" ப9�க" ேபா��பF 
ெசா�னா�. அKவிதேம ேமாக� தாO ெச�றா�. ஆனா� ப9�த சில 
நிமிஷ�3�ெக�லா� ேவைல�கார� ஓF வ�3 கதைவ� த>F, "அ"பா,�� உட�# 
அதிகமாயி��கிற3 ; சீ�கிர� வா��க�!" எ�றா�. ேமாக�தாO த�ைதயிட� 
ேபாவத��� அவ�ைடய உயி� பிாி�3 வி>ட3. மரண� த0வாயி� த�ைதயி� 
ப�க�தி� தா� இ��க வி�ைலேய எ�0 கா�திஜியி� மன�தி� �F ெகா'ட 
வ��த� எ�ைற��� நீ�கவி�ைல. 
 
த�ைத இற�த இர'9 வ�ஷ�3�ெக�லா� ேமாக� தாO ெம>ாி�ேலஷ� 
பாீ>ைசயி� ேதறினா�. பிற� கலாசாைலயி� ேச��3 பF�கேவ'9ெம�0 R>9" 
ெபாியவ�க� வி��பினா�க�. பவநகாி� இ��த ஸமா�தாO கலாசாைல��$ 
ெச�0 அதி� ேச��தா�. ஆனா� அ�ேக அவ���� தி��� திைச ெதாியவி�ைல. 
ஆசிாிய�களி� உப�நியாச�க� அ��தமாகேவயி�ைல. �த� ஆ0 மாத� 
எ"பFேயா கழி�3 வி>9 வி9�ைற�� R9 வ�3 ேச��தா�. 
 
கா�தி �9�ப�தாாி� பைழய ந'ப� மாKஜி தேவ எ�E� பிராமண�. அவ� சிற�த 
அறிவாளி. ேமாக� தாO வி9�ைற�� வ�தி��தேபா3 மாKஜி தேவ ஒ� சமய� 
அவ�ைடய R>9�� வ�தா�. �9�ப ேயாக ே^ம�கைள விசாாி�ைகயி�, 
ேமாக� தாO ஸமா� தாO கலாசாைலயி� ேச��3 பF"பைத" ப�றி அறி�தா�. 
பிற� அவ� �9�ப�தி� ந�ைமைய ��னி>9" பி�வ�மா0 Hறினா�:- "கால� 
இ"ேபா3 மாறிவி>ட3. த�க பF"#� ப>ட�� இ�லாம� உ�க� 
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த�ைதைய"ேபா� ெபாிய உ�திேயாக�3�� நீ�க� ஒ�வ�� வர�Fயா3. 
�9�ப�தி� இ�த" பி�ைள ஒ�வ� தா� பF�கிறா�. ஆனா� இவ� 
கலாசாைலயி� பF�3 பி. ஏ. பாீ>ைச ேத0வெத�றா� அத�� நாD வ�ஷ� ஆ��. 
அ"ேபா3� மாத� ஐ�ப3 அ0ப3 &பா� ச�பள�3���தா� த�தியாவா�. பிற� 
ச>ட� பF"பெத�றா� இ�E� இர'9 வ�ஷ� ஆ��. இ"ேபாேத இவைன 
இ�கிலா�3�� அE"பினா� ��ேற வ�ஷ�தி� பாாிOட� ப>ட�3ட� தி��பி 
வரலா�. பாாிOட� ஆவ3 மிக,� %லப� எ�0 ேக�வி. பாாிOட� ஆகிவி>டா�, 
வ�கீ� ெதாழி� நட�தினாD� நட�தலா�. திவா� �த-ய ெபாிய 
உ�திேயாக�3��� வரலா�. கால தாமத� ெச�ய ேவ'டா�. இ�த வ�ஷேம 
இவைன இ�கிலா�3�� அE"#�க�." 
 
மாKஜி தேவைய� கா�தி �9�ப�தா� "ேஜாஷிஜி ' எ�0 அைழ"ப3 வழ�க�. 
ேஜாஷிஜி ெசா�ன காாிய� ேமாக� தாஸு�� மிக,� மகிA$சி அளி�த3. 
எ"பFயாவ3 கலாசாைலைய வி>டா� ேபா3ெம�0 அவ��� இ��த3. 
 
ஆனா� ேமாக� தா\� சேகாதர�� தாயா�� ெபாி3� கல�க�3�� 
உ�ளானா�க�. சேகாதர���" பண�ைத" ப�றி� கவைல. அேதா9 இKவள, 
இள� வய3$ சி0வைன� தனியாக ெவளிநா>9�� அE"பலாமா எ�0 கவைல! 
தாயா��ேகா த�Eைடய கைட��>F" #த�வைன" பிாியேவ மன� இ�ைல. 
"ந��ைடய �9�ப�தி� இ"ேபா3 ெபாியவ� உ�Eைடய சி�த"பாதா�. அவைர" 
பா��3 ேயாசைன ேக�!" எ� 0 தாயா� Hறினா�. 
 
ேமாக� தா\� �9�ப� அ"ேபா3 இராஜேகா>ைட யி� இ��த3. சிறிய 
த�ைதேயா ேபா�ப�த� சமOதான�தி� உ�திேயாக� பா��தா�. 
 
“சி�த"பாைவ" பா��3" ேபசிவி>9 அ"பFேய ேபா� ப�த� நி�வாக அதிகாாியான 
மிOட� ெல-ைய:� பா�. சமOதான �தி-��3 உ�Eைடய பF"#�� ஏதாவ3 
உதவி கிைட�கலா� !" எ�0 சேகாதர� ெசா�னா�. 
 
இ�கிலா�3��" ேபாக ேவ'9� எ�0 ேமாக� தாஸ�� ஒேர ஆ�திரமா 
யி��த3. ஆகேவ, ��0 நா� க>ைட வ'FயிD� ஒ� நா� ஒ>டக�தி� ேமD� 
பிரயாண� ெச�3 ேபா�ப�தைர அைட�தா�. 
 
ஆனா� ேபான காாிய� ைகHடவி�ைல. "உன�� அVமதி நா� தர �Fயா3; உ�  
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Eைடய தாயா� ச�மதி�தா� %க மாக" ேபா� வா ! எ� ஆசி உன�� எ"ேபா3� 
உ'9!" எ� 0 சி�த"பா Hறினா�. 
 
மிOட� ெல-�� அவ� சிபா�%� கFத� ெகா9�க,� ம0�3 வி>டா�. "நீயாகேவ 
ேபா�" பா�. உ�Eைடய உற, �ைறைய$ ெசா�-�ெகா� !" எ�றா�. 
 
அKவிதேம ேமாக� தாO 3ைரைய" பா��க$ ெச�றா�. "�த-� - பி. ஏ. 
பாீ>ைசயி� ேதறிவி>9 அ"#ற� எ�ைன வ�3 பா� !" எ�0 ஒேர வா�கிய�தி� 
ெசா�- அE"பி வி>டா� ெல- 3ைர. 
 
ெவ0�ைக:ட� ேமாக� தாO இராஜேகா>ைட��� தி��பினா�. ேஜாஷிஜி 
ம0பF:� வ�தா�. "பாாிOட� பF"#�காக� கட� ப>டாD� பாதகமி�ைல !" எ�0 
வ�#0�தினா�. ேமாக� தாO தம3 மைனவியி� நைககைள வி�0விட லா� 
எ�றா�. சேகாதர�, "அ3 Hடா3. நா� எ"பFயாவ3 பண� ேதF�ெகா9�கிேற� !" 
எ�0 ெசா�னா�. 
 
ஆனா� தாயா� ம>9� மன� இளகி அVமதி ெகா9��� வழியாக இ�ைல. 
இ�கிலா�3��" ேபா�� இைளஞ�க� பல வழிகளிD� ெக>9" ேபாகிறா�க� 
எ�0 அவ� ேக�வி" ப>F��தா�. இைத"ப�றி ேமாக�தா\ட� ெசா�ன ேபா3, 
அவ�, "அ�மா! எ�ைன ந�பமா>_�களா? நீ�க� ெச�ய ேவ'டா� எ�0 
ெசா�D� காாிய�கைள நா� எ�த நாC� ெச�ய மா>ேட� !" எ�றா�. 
 
ேபசா�ஜி Oவாமி எ�E� ைஜன பி^ - ேஜாஷிஜிைய" ேபாலேவ கா�தி 
�9�ப�3�� மிக,� ேவ'Fயவ�. அவ ாிட� ெச�0 ேமாக� தா\� அ�ைன 
ேயாசைன ேக>டா�. 
 
ேபசா�ஜி Oவாமியா� ேமாக� தாைஸ வரவைழ�தா�. அ�ைனைய:�, 
Hடைவ�3�ெகா'9 அவாிட� ��0 பிரதி�ைஞக� வா�கி� ெகா'டா�. 
"ம3பான� ெச�வதி�ைல ; மாமிச உண, சா"பி9வதி�ைல; சி�றி�ப�தி� 
ஈ9ப9வதி�ைல" எ�பைவதா� அ�த ��0 பிரதி�ைஞக�. இKவித� #த�வ� 
பிரதி�ைஞ ெச�3 ெகா9�த பிற� அ�ைனயி� உ�ள� ைதாிய� அைட�த3. 
ேமாக� தாO இ�கிலா�3 ெச�ல அEமதி கிைட�த3. 
 
ேமாக� தாO த� இள� மைனவிைய:� சி�னGசி0 �ழ�ைதைய:� பிாி�3  
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ப�பா���" பிரயாணமானா�. சேகாதர�� அவைர� க"ப-� ஏ�0வத�காக� 
Hட$ ெச�றா�. அவ�க� ப�பா� ேச��த சமய� ஜூ� மாத�. ஜூ�, ஜூைல 
மாத�களி� கட-� ெகா�தளி"# அதிகமி��� ெம�0�, சமீப�திேலதா� ஒ� 
க"ப� �Aகிவி>ட ெத�0� சில ந'ப�க� ெதாிவி�தா�க�. ேமாக� தா\� 
சேகாதர��� மி�க கவைல ஏ�ப>ட3. எனேவ, ஒ� ந'பாி� R>F� ேமாக� 
தாO சில மாத� இ��3வி>9 அ"#ற� பிரயாண" படலாெம�0 தீ�மான மாயி�0. 
பிரயாண$ ெசல,�கான பண�ைத இ�ெனா� உறவினாிட� ெகா9�3வி>9 
ேமாக� தா\� தைமயனா� இராஜேகா>ைட��� தி��பினா�. 
 
இத���ேள ப�பாயிD�ள பனியா சாதியாாிைடேய இ�த$ ெச�தி பரவிய3. பனியா 
வ�"பி� அ3 வைரயி� யா�� க"ப� ஏறியதி�ைல. எனேவ, சாதி� H>ட� ஒ�0 
H>ட" ப>ட3. ேமாக� தாைஸ இ�த� H>ட�3�� அைழ�3 விசாரைண 
ெச�தா�க�. ேமாக� தாO சிறிேதE� அGசாமD� தய�காமD� தா� இ�கிலா�3 
ேபாக"ேபாவ3 ப�றி$ ெசா�னா�. சாதி� தைலவ�, “கட� பிரயாண� ெச�வ3 ந� 
மத�3�� விேராத� அ�ேக ம3 மாமிச� சா"பிட ேநாி9�. ேபாக� Hடா3 !" 
எ�றா�. 
 
" எ� தாயாாிட� நா� பிரதி�ைஞ ெச�3 ெகா9�தி��கிேற�. மத விேராத� 
ெச�யாம� எ�னா� இ�கிலா�தி� இ��க �F:�!" எ�றா� ேமாக� தாO. 
 
சாதி� தைலவ�� சாதி� H>ட�� ேமாக� தாO Hறியைத ஒ"#� ெகா�ளவி�ைல. 
 
"இ�த வா-ப� பிFவாத�கார�. இவைன$ சாதி"பிர� ேட� ெச�தி��கிேறா�. 
மதவிேராதமாக" பிரயாண� ெச�:� இவE�� உதவி ெச�ேவா��� அபராத� 
விதி�க"ப9�" எ�0 சாதி� H>ட�தி� க>டைள பிற�த3. 
 
இதனா� ேமாக� தாO மன� கல�கி விடவி�ைல. ஆனா� இ�கிலா�3��" 
#ற"ப9வதி� அவ��� ஆ�திர� அதிகமாயி�0. இைத� த� சேகாதர� ேக�வி" 
ப>டா� எ�ன ெச�வாேரா, எ�னேமா? ஆைகயா� உடேன #ற"ப>9விட 
வி��பினா�. தைமயனா� யாாிட� பிரயாண$ ெசல,��" பண� ெகா9�3 வி>9$ 
ெச�றாேரா அவாிட� ேபா�� ேக>டா�. அ�த உறவின� பண� ெகா9�க ம0�3 
வி>டா�. ெகா9�தா� தா� சாதி" பிர�ட�3�� உ�ளாக ேநாி9�. அத��� தா� 
தயாராயி�ைல ெய�0 ெசா�-வி>டா�. 
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பிற� ேமாக� தாO ப�பாயி -��த இ�ெனா� �9�ப ந'பைர� ேதF" பிF�3 
விஷய�ைத$ ெசா�னா�. க"ப� ெசல,��" பண� கடனாக� ெகா9���பF:� 
தைமயனாாி ட� அைத வா�கி� ெகா�C�பF:� ேக>9� ெகா'டா�. அவ� 
அத�� இண�கி" பண� ெகா9�த3ட� ேமாக� தாைஸ உ�சாக"ப9�தினா�. 
அவ� ெச�த இ�த� காாிய� இ�தியா,� உலக�� ெச�த #'ணிய�தினா� தா� 
எ�0 ெசா�ல ேவ'9�. ேமாக� தாஸு�� உதவி ெச�த அ�த� �9�ப ந'பைர 
வாA�3ேவாமாக. 
 
உடேன ேமாக� தாO இ�கிலா�3 வாA�ைக��ாிய உைடகைள� தயாாி�3� 
ெகா'டா�. �றி"பி>ட தின�தி� க"ப� ஏறினா�. அேத க"ப-� ஜூனாகா� 
வ�கீலான L திர ய�பக ரா� மஜு�தா� எ�பவ� பிரயாண� ெச�தா�. மஜ� தாாி� 
அைறயிேலேய ேமாக� தாஸ� பிரயாண� ெச�:� பF ந'ப�க� ஏ�பா9 
ெச�தா�க�. ேமாக� தாைஸ� கவ னி�3� ெகா�C�பF:� ��தாைர� ேக>9� 
ெகா' டா�க�. ெச"ட�ப� 4-� ேததி ப�பா�� 3ைற�க�தி-��3 க"ப� 
#ற"ப>ட3. 
--------- 

7. 7. 7. 7. ல*ட" வா+�ைகல*ட" வா+�ைகல*ட" வா+�ைகல*ட" வா+�ைக    
 
க"ப-� ெச�ற ேபா3 ேமாக� தாO தம3 அைறைய வி>9 அதிக� ெவளி� 
கிள�#வதி�ைல. க"ப-� ெகா9�த உணைவ:� அ��3வதி�ைல. ப�பாயி-��3 
ெகா'9 வ� தி��த மி>டா�கைள:� பழ�கைள:ேம சா"பி>9 வ�தா�. 
 
க"ப-� இ��த ம�ற" பிரயாணிக� எ�லா�� ஆ�கிேலய�க�. அவ�கCட� 
கல�3 பழ��பF மஜூ�தா� உபேதசி�த3 ஒ�0� பய�படவி�ைல. ேமாக� தாO 
இள� பிராய�தி� ெபாிய ச�ேகாசி. ேவ�0 மனித�கCட� ெந��கி" பழகமா>டா�. 
அேதா9 ஆ�கிேலய� ேப%கிற ஆ�கில பாைஷைய ேமாக� தா\னா� #ாி�3 
ெகா�ள �Fயவி�ைல. 
 
எனிE�, ஆ�கில" பிரயாணி ஒ�வ� ேமாக� தா\ட� எ"பFேயா அபிமான� 
ெகா'9 அவைர" ேப$%�� இ=� தா�. ெச�கடைல� தா'Fய பி�பா9 அ�த 
ஆ�கிேலய� ேமாக� தாO��, "இனி மாமிச ேபாஜன� ெச�யாம� சாி"ப>9 
வரா3!" எ�0 ேபாதி�க� ெதாட�கினா�. "இ� கிலா�3 �ளி� மி��த ேதச�. அ�ேக 
இ�த விரத ெம�லா� அE�F�க �Fயா3!" எ�0 எ$சாி�தா�. 
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எனிE� ேமாக� தா\� உ�ள� சிறி3� ச-�கவி�ைல. அ�ைன�� அளி�த 
வா��0திைய நிைறேவ�றி வ�தா�. 
 
ெஸளதா�ட� 3ைற�க�தி� இற�கி ல'டE��$ ெச�ற3� வி�ேடாாியா 
ேஹா>ட-� த�கினா�. அ�ேக ெகா9�த உணைவ அவரா� சா"பிட �Fயவி�ைல. 
ஆனா� ெசல, ம>9� ஏராளமாயி�0. 
 
ல'டனி� நாD ேப��� ேமாக� தாO கர� ச�திர கா�தி கFத� ெகா'9 
வ�தி��தா�. அவ�க� டா�ட� பி. ேஜ. ேம�தா, L தளபதி ரா� %�லா, ராஜா 
ரGசி�சி�, L தாதாபா� ெநௗேராஜி ஆகிய பிர�க�க�. 
 
இவ�களி� டா�ட� ேம�தா எ�பவ� ேமாக� தாைஸ வி�ேடாாியா ேஹா>ட-� 
ச�தி�3, "ேஹா>ட� வாச� உன��$ சாி"ப>9 வரா3. ஏதாவ3 ஓ� ஆ�கில� 
�9�ப�தி� பண� ெகா9�3$ சா"பி9வ3தா� ெசௗகாிய�. அத�� நா� ஏ�பா9 
ெச�:� வைரயி� எ� ந'ப� ஒ�வேரா9 இ�!" எ�0 ெசா�னா�. 
 
அ�த ந'ப�� ேமாக� தாஸு�� மாமிச� சா"பி9�பF உபேதசி�க� 
ெதாட�கினா�. "எ=�3 வாசைன அறியாத தாயாாிட� ெச�3 ெகா9�த 
பிரதி�ைஞைய ஏ� க>F� ெகா'9 அ=கிறா�? " எ�0 ேக>டா�. 
 
இதனாD� ேமாக� தா\� மன உ0தி தளரவி�ைல. 
 
பி�ன�, ஆ�கில� �9�ப� ஒ�றி� அவ� வசி"பத�� டா�ட� ேம�தா,� L 
%�லா,� ஏ�பா9 ெச�தா�க�. 
 
அ�த� �9�ப�தி� தைலவியான �தா>F ேமாக� தாைஸ மி�க அ�ேபா9 
நட�தினா�. ஆயிE�, இ�ேக:� உண , சாி"ப>9 வரவி�ைல. அவ�க� ெகா9�த 
இர'9 ெரா>F� 3'ட�க� ேமாக� தாஸு��" ேபாதவி�ைல. அதிக� 
ேக>க,� ச�ேகாசமா யி��த3. 
 
ந�ல ேவைளயாக இத��� ேமாக� தாஸு��� கா� �ைள�தி��த3! அதாவ3 
ல'ட� நகாி� அ��மி��� %�ற ஆர�பி�தி��தா�. ைசவ ேபாஜன சாைல ஒ�0 
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அவ� ைடய க'ணி� ப>ட3. அத��� Vைழ�தா�. "மர�கறி உண வி� மகிைம" 
எ�ற ெபய�ட� ஆசிாிய� ஸா�> எ=திய #�தக� ஒ�0� அ�த ேஹா>ட-� 
வி�றா�க�. ேமாக� தாO அ�த" #�தக�ைத வா�கி� ெகா'9 ேபா�" பF�தா�. 
அத� பலனாக$ ைசவ உணவி� ேமாக� தாஸு��" ப�0தD� ந�பி�ைக:� 
உ'டாயின. அ�ைன��� ெகா9�த வா��0தி�காக ம>9மி�லாம� த��ைடய 
ெசா�த இ�ட�தி� ேபாிேலேய ைசவ உண, விரத�தி� உ 0தி ெகா'டா�. உண, 
ப�றிய இ�E� பல #�தக�க� பF�3 ஆரா�$சிகC� நட�த� ெதாட�கினா�. 
 
ல'டE��" ேபான #திதி� ேமாக� தாO ஆ�கிேலய கனவா�கைள" ேபா� 
ேதாரைணயாக வாA�ைக நட�த �ய�றா�. நவநாகாிக உ9"#க� ைத�3� 
ெகா'டா�. நிைல� க'ணாFயி� ��னா� நி�0 தைலைய ேஜாராக வாாி� 
ெகா�வதி� தின� ப�3 நிமிஷ� ெச�ற3. பிற� ஆ�கில நடன� க�0� ெகா�ள 
�ய�றா�. நடன" பயி�சி��� தாள ஞான� அவசியமாயி��த3. இத�காக ஆ�கில 
ச�கீத� க�0� ெகா�ள� ெதாட�கினா�. ஒ� வய-E� வா�கினா�. இெத�லா� 
ெசா�ப கால�தா� நீF�தி��த3. ஆ�கில நாகாிக ேமாக� ��0 மாத�தி���ேள 
ேமாக� தாைஸ வி>9$ ெச�ற3. 
 
"இ�கிலா�தி� நா� எ"ேபா3� வாசி�க"ேபாகிேறாமா? பாாிOட� பF"# 
�F�த3� தா�நா9 தி��ப ேவ'Fய3 தாேன? இ�த அய� நா>9 நாகாிக� 
எ�லா� நம�� எ� ன�தி��?" எ�0 எ'ணினா�. "ந��ைடய ஒ=�க�தினா� 
நா� கனவானாக ேவ'9ேம தவிர இ�தைகய ெவளி ேவஷ�களினா� கன 
வானாவதி� எ�ன பய�?" எ�0� சி�தைன ெச�தா�. இ�தைன நாC� தா� 
ெகா'F��த3 ெபா�யான வாA�ைக இல>சிய� எ�0 ெதாி�3 ஆ�கில நாகாிக 
ஆைசைய வி>9� ெதாைல�தா�. 
 
த�பி! இத�� ��ன� கா�திஜியி� சி0 பிராய�3� �ைறபா9க� சிலவ�ைற$ 
ெசா�- யி��கிேற�. ேமேல:� �றி"பி>F��கிேற�. 
 
”இ"ேப�"ப>ட மகாEைடய சாி�திர�தி� இ�மாதிாி சி0 �ைறகைள ெய�லா� ஏ� 
ெசா�ல ேவ'9�?" எ�0 நீ க�தலா�. அ�ல3, "இ�த மாதிாி �ைறக� இ��தவ� 
எ"பF மகா�மா ஆனா�? ” எ� 0 ஆ$சாிய"படலா�. 
 
இைத ெய�லா� ப�றி மகா�மா தம3 %ய சாித�தி� தாேம எ=தியி��கிறா� 
எ�பைத நீ ஞாபக"ப9�தி� ெகா�ள ேவ'9�. இ�மாதிாி %ய சாித� எ=3� 
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பிர�க�க� சாதாரணமாக� த�கCைடய �ைறகைள� தா�க� ெசா�ல 
மா>டா�க�. த�கCைடய ெப�ைமைய உய�� த�HFய �ைறயிேலேய %ய சாித� 
எ=3வா�க�. த�கCைடய �ைறகைள�Hட� �ண�கைள" ேபா� மா�றி ெம�� 
ெகா9�3 எ=3வா�க�. 
 
இதிேல தா� கா�திஜி��� ம�றவ�கC��� உ�ள வி�தியாச�ைத� காண 
ேவ'9�. கா�திஜி உ�ள3 உ� ள பF த�மிடமி��த �ைறபா9கைள எ9�3$ 
ெசா�- யி��கிறா�. இ3ம>9ம�ல; இ�தியாவி� மாெப�� தைலவராகி, 
”மகா�மா" எ�0 ம�க� ேபா�ற� ெதாட�கிய பி�பா9 Hட, தா� ெச�த தவ0கைள 
ெவளி"பைடயாக எ9�3$ ெசா�வ3 அவ� வழ�க�. 1922-� ஆ'F� ஒ� சமய� - 
இமாலய� தவ0 ெச�3 வி>ேட�" எ�0 மகா�மா கா�தி Hறிய3 பலராD� பல 
தடைவ பல இட�களி� எ9�3$ ெசா�ல"ப>F��கிற3. 
 
உ'ைமயி�, இ�தைகய ச�திய" ப�றினாேல தா� கா�திஜி உலக� ேபா�0� மகா 
#�ஷ� ஆனா�. 
 
கா�திஜியி� இள�பிராய� �ைறகைள" பF�3� ெதாி�3 ெகா'டதி-��3 நீ 
இ�ெனா� விஷய� அறிய ேவ'9�. மகா�மா பிற���ேபாேத மகா�மாவாக" 
பிற�கவி�ைல. சி0 பிராய�தி� உ�ைன:� எ�ைன:� ேபாலேவ பல �ைறக� 
உ�ள சாதாரண$ சி0வராகேவ இ��தா�. ஆயிE� ச�திய�தி� உ0தியினாD� 
மன�தி� திட ச�க�ப�தினாD� இைட விடாத பிரயாைசயினாD� அ�த� 
�ைறகைள ெய�லா� ேபா�கி�ெகா'9 மகா�மா ஆனா�. இ3 நம�ெக�லா� 
ந�பி�ைக தரேவ'Fய விஷய�. ந�மிட� உ�ள �ைறகைள:� நா� 
பிரயாைச"ப>9" ேபா�கி� ெகா�ளலா�. மகா�மாைவ" ேபா� எ�லா�� 
அKவள, மகிைமயைடய �Fயா3தா�. மகா�மாைவ" ேபா�ற மகா #�ஷ� ஒ�வ� 
உலக�ைத உ�தாரண� ெச�வத�� இர'டாயிர� வ�ஷ�3�ெகா� �ைறேய 
ேதா� ற�H9�. ஆயிE� பிரயாைச"ப>9 ந�ைம நா� உய��தி� ெகா�ளலா�. 
ந��ைடய மன$சா>சிைய நா� தி�"தி ெச�3 ெகா�ளலா�. "�ைறகைள" 
ேபா�கி� ெகா�ள ந�மா� �Fயா3 !" எ�0 நிராைச யைட�3 ேமD� ேமD� 
ப9�ழியி� இற�கி �=கி" ேபா�விட ேவ'Fய தி�ைல. ந��ைடய �ைறகCட� 
நா� ேபாராF ெவ�றி ெகா�ளலா�. 
 
இத�காக�தா� மகா�மாவி� சி0 பிராய�3� �ைறகைள வி>9விடாம� நா� 
�றி"பி>ேட�. �� அ�தியாய�கைள" பF�த உ� தாயா�, "இெத�லா� 
�ழ�ைத�� எத�காக$ ெசா�கிறீ�க�? இதனா� ந�ைம எ�ன?" எ�0 ேக>டா�. 
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“உ'ைமேய வFவான ஒ�வைர"ப�றி எ= 3�ேபா3 உ'ைமைய�தாேன எ=த 
ேவ'9�? அதனா� நி$சயமாக ந�ைமேய விைள:�!" எ�0 நா� ம0ெமாழி 
ெசா�ேன�. நீ எ�ன நிைன�கிறா�, த�பி! ச�ேதாஷ�. எ�Eட� ஒ�ேத நீ:� 
அபி"பிராய" ப9கிறா ய�லவா? அ"பFயானா� ேமாக� தா\� இ�கிலா�3 
வாA�ைகயி� இ�ெனா� ச�பவ�ைத:� ேக�. 
 
அ�த� கால�தி� இ�தியாவி-��3 இ�கிலா�3��" பF�க$ ெச�ற மாணவ�க� 
க-யாணமானவ�களா யி��தாD� பிர�ம$சாாிகைள" ேபா� நF"ப3 வழ�கமா�. 
இ"பF நF"பதினா� ஆ�கில� �9�ப�களி� உ�ள க-யாணமாகாத 
ெப'கCட� அவ�க� ச�லாப� ெச�வ3 சா�தியமா யி��த3. ஆ�கிேலயாி� 
பல� விசால ேநா�க� பைட�தவ�க�. த�க� ெப'க� இ�திய இைளஞ�க� ேம� 
காத� ெகா'டா� அவ�கைள� க-யாண� ெச�3 ெகா�வத��" ெப�ேறா� 
ஆ>ேசபி"ப தி�ைல. இைத அறி�3 பல இ�திய இைளஞ�க� 
பிர�ம$சாாிகைள"ேபா� நF�3" ெபா� வாA�ைக நட�தினா�க�. 
 
ேமாக� தாஸ� இ�கிலா�தி� வசி�தேபா3 சில கால� இ�தைகய ெபா� வாA�ைக 
நட�தினா�., ஆ�கில ச�க�தி� சாதாரணமாக இளைம மண� கிைடயா3. 
ஆைகயா�, ப�ெதா�ப3 வயேதயான ேமாக� தாO-�� "நா� க-யாண� 
ஆனவ�. என�� மைனவி இ��கிறா�' எ�0 ெசா�-� ெகா�ள மிக,� 
ச�ேகாசமாயி��த3. 
 
ஓ� ஆ�கில �தா>F ேமாக� தா\� ேபாி� அபிமான� ெகா'டா�. த� R>9�� 
அவைர அF�கF அைழ�தா�. அ�த R>F-��த க-யாணமாகாத ெப'க� 
ேமாக� தா\ட� H$சமி�றி$ சிேநக �ைறயி� பழகினா�க�. 
 
ஆனா� ஒ� ெப' விஷய�தி� ேமாக� தாஸு��$ ச�ேதக� உ'டாயி�0. 
அவைள� தம��� க-யாண� ெச�3ைவ�க அ�த R>9 �தா>F எ'Zகிறாேளா 
எ�0 ேதா�றிய3. இதனா� கவைல��� ஆA�தா�. அவ�ைடய மன$சா>சி 
அவைர உ0�திய3. கைடசியாக, ேமாக�தாO பி� வ�� கFத�ைத அ�த 
அ�மாC�� எ=தினா� :- 
 
"பிைர>டனி� நா� �த� �த-� ச�தி�த தின�தி-��3 தா�க� எ�னிட� மிக,� 
பிாிய� கா>F வ�தி��கிறீ�க�. எ�ைன� த�க� #த�வனாகேவ எ'ணி எ� 
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ெபா�>9� கவைல எ9�3 வ�தி��கிறீ�க�. என�� மண� ெச�3 ைவ�க 
ேவ'9� எ�0 வி��பி அத�காக இள� ெப'கைள என�� அறி�க� 
ெச�3ைவ�3 வ�கிறீ�க�. ஆனா� காாிய� மிGசி" ேபாவத�� ��னா�, 
த�கCைடய அ�#�� நா� அ�கன�ல� எ�பைத� ெதாிவி�3� ெகா�ள 
வி��#கிேற�. த�க� R>9�� வர� ெதாட�கியேபாேத நா� இ�லற�தா� 
எ�பைத� ெதாிவி�தி��க ேவ'9�. இ�கிலா�தி� இ�திய மாணா�க�க� 
பி��மசாாிக� ேபா� நF"பைத அறி�3 நாE� அKவா0 ெச�3 வ�ேத�. எ� 
தவறிைன இ"ேபா3 உண�கிேற�. சி0வனாயி��த-ேபாேத என�� மண� 
ஆகிவி>ட3. இ"ேபா3 என�� ஒ� #த�வE� உள�. இ�தைன கால� இ�த 
விவர�கைள� த�கC�� அறிவியா தி��த த� ெபா�>9 எ� உ�ள� 
வ��3கிற3. இ"ெபா=ேதE� உ'ைம ெசா�Dவத�� இைறவ� என��� 
ைதாிய� அளி�த3 ப�றி மகிA$சி யைடகிேற�. எ�ைன� தா�க� ம�னி�3 
வி9R�களா? என��� தா�க� அறி�க� ெச�3 ைவ�த இள� ெப' விஷய�தி� 
த�திய�ற உாிைம எைத:� நா� எ9�3� ெகா'டதி�ைல ெய�0 உ0தி 
H0கிேற�. நா� ஏ�ெகனேவ க-யாணமானவ� எ�E� விஷய� த�கC��� 
ெதாியாதாத-�, எ�களி�வ���� விவாகமாக ேவ'9ெம� 0 தா�க� 
வி��பிய3 இய�ேப. விஷய� இத�� ேம� ேபாக� Hடா3 எ�0 உ'ைம 
Hறலாேன�." 
 
"இ�கFத�ைத" பF�த3� த�க� அ�#�� அபா�திரனாக நா� நட�3 
ெகா'டதாக� தா�க� க�தினா� அத�காக� த�க� மீ3 வ��த"பட மா>ேட�. 
தா�க� இ3கா0� எ� மீ3 கா>F வ�த பிாிய�3���, ெச�த உதவி��� 
எ�ெற�ைற��� ந�றி� கட� ப>டவனாேவ�. இத��" பிற�� தா�க� 
எ�ைன" #ற�கணியாம�, த�க� R>9�� வர� த�தி:�ளவனாக� க�தினா� 
நா� மகிA$சி யைடேவென�0 ெசா�ல ேவ'Fயதி�ைல. த�க� அ�#�� இ3 
ம�ேறா� அறி�றி எ�0 க�3வ3ட� அ�த அ�#��" பா�திரமாக நட�3 
ெகா�ள,� �ய�ேவ�." 
 
ம0 தபா-� அ�த ஆ�கில �தா>Fயிடமி��3 பி� வ�� பதி� வ�த3 : 
 
"உ'ைமய றிவி��� உம3 கFத� ெப�ேற�. நா�க� இ�வ�� மி��த மகிA$சி 
யைட�ேதா�. இF இF ெய�0 சிாி�ேதா�. நீ� H0� ெபா�ைம� ��ற� ம�னி� 
க�பாலேத. ஆனா� உ'ைம நிைலைய எ�கC�� அறிவி�த3 நலேம யா��. 
உம�� நா� அE"பிய அைழ"# இதனா� மா0படவி�ைல. அ9�த 
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ஞாயி�0�கிழைம க>டாயமாக உ�ைம எதி�பா��கிேறா�. உம3 �ழ�ைத 
மண�ைத" ப�றி எ�லா விவர�கைள:� ேக>9 மகிழ மி��த ஆவ� 
ெகா'F��கிேறா�." 
 
ேம�பF பதி� கிைட�த பிற� ேமாக� தா\� மன�தி� இ��த ெப�� பார� 
நீ�கி�0. இத��" பிற� ச�த�"ப� ேந��த ேபாெத�லா� தம�� விவாக� 
ஆகிவி>ட3 எ�ற விவர�ைத அவ� ெதாிவி�3 வி9வ3 வழ�கமா� ! 
------------- 

8. 8. 8. 8. நா-திக�தி� ெவ./0நா-திக�தி� ெவ./0நா-திக�தி� ெவ./0நா-திக�தி� ெவ./0    
 
இ�கிலா�தி� இர'9 வ�ஷ வாச�3��" பிற� பிர�ம ஞான ச�க�ைத$ ேச��த 
இ� சேகாதர�கCட� ேமாக� தாஸு��$ சிேநக� ஏ�ப>ட3. அவ�க� கீைத 
பF�3� ெகா'F��தா�க�. ேமாக� தாைஸ:� த�கCட� பF"பத�� 
அைழ�தா�க�. அ3வைரயி� ேமாகன� கீைத பF"பதி�ைல. ஆ�கிேலய� S'9� 
வைரயி� தா� பகவ� கீைத பF�கவி�ைலேய எ�பைத எ'ணி அவ� ெவ>க" 
ப>டா�. பிற� அவ�கCடேன பகவ� கீைதயி� ச�Oகி�த %ேலாக�கைள:� ஸ� 
எ>வி� அ�னா�F� ெமாழி ெபய�"ைப:� பF�க� ெதாட�கினா�. பகவ� கீைத 
விைல மதி�க �Fயாத ஒ� ஞான" ெபா�கிஷ� எ�0 அவ���� ேதா�றிய3. 
ஞான ��களி� பகவ� கீைத�� ஒ"பான 3 ேவெறா�0மி�ைல ெய�ப3 மகா�மா 
கா�தி பி�கால�தி� ெகா'ட உ0தியான தீ�மான�. 
 
கா�திமகா� தின�ேதா0� நட�தி வ�த மாைல" பிரா�� தைனகளி� பகவ� கீைத 
இர'டாவ3 அ�தியாய %ேலாக�க� பாராயண� ெச�ய"ப>9 வ�தைத நீ 
அறி�தி�"பா�. அ�த இர'டாவ3 அ�தியாய %ேலாக�களி� இர'9 
%ேலாக�களி� க��3 பி� வ�மா0 : 
 
"மனித� இ�திாிய விஷய�கைள" ப�றி$ சி�தி"பதனா� அவ�றி� ப�0த� 
உ'டாகிற3. ப�0த--��3 ஆைச பிற�கிற3. ஆனச �ேராதமாக� ெகா=�3 
வி>ெடாிகிற3. �ேராத�தினா� சி�ைத மய�க��, நிைன,� தவ0தD� 
உ'டாகி�றன. நிைன,� தவ0தலா� #�தி நாசமைடகிற3. #�தி நாச�தினா� 
மனித� அழிகிறா�.” 
 
ேம�பF க��3ைடய பகவ�கீைத %ேலாக�கைள �த� �த-� பF�தேபாேத 
ேமாக� தா\� இதய�தி� ஞான தீப�ைத ஏ�றி ைவ�தன. 



32 

 

 
பிற� அ�த$ சேகாதர�க� Hறியத� ேபாி� ஸ� எ>வி� அ�னா�F� "ஆசிய தீப�" 
எ�ற �ைல:� ேமாக� தாO பF�தா�. "ஆசிய தீப� " எ�ப3 #�த பகவாEைடய 
சாி�திர�. ஏ�ெகனேவ க�ைண:� தயாள�� �Fெகா'F��த ேமாக� தா\� 
உ�ள�ைத அ�த �� ெபாி3� கவ��த3. 
 
இ�த$ சமய�தி� ெபஸ'9 அ�ைமயா� பிர�மஞான ச�க�ைத ேச��தா�. 
அவைர:� ச�க� தைலவரான பிளாவ>Oகி அ�ைமைய:� பா�"பத�� ேம�Hறிய 
சேகாதர�க� ேமாக� தாைஸ அைழ�3$ ெச�றா�க�. பிர�மஞான ச�க�தி� 
ேச��பFயாக,� அவ���$ ெசா�னா�க�. "எ�Eைடய ெசா�த மத�ைத" ப�றி 
இ�E� நா� சாியாக� ெதாி�3 ெகா�ள வி�ைலேய ! அ"பF� ெதாி�3 
ெகா�வத�� ��னா� எ�த மத$ ச�க�திD� ேசர நா� வி��பவி�ைல" எ�0 
ேமாக�தாO ெசா�- வி>டா�. ஆனாD� பிர�மஞான ச�க�தாாி� ��கைள" 
பF�ததனா� ெப�� பய� அைட�தா�. ஹி�3 மத�தி� ��>9 ந�பி�ைககேள 
அதிக� எ�0 பாதிாிமா�களி� பிரசார�தினா� ஏ�ப>F��த த"பபி"பிராய� 
நீ�கி�0. 
 
ைசவ ேபாஜன சாைலெயா�றி� உ�தமரான கிறிO3வ� ஒ�வைர ேமாக� தாO 
ச�தி�தா�. இராஜ ேகா>ைடயி� வசி�தேபா3 சில பாதிாிமா�களி� அப�த" 
பிரசார�தினா� கிறிO3வ மத�ைத" ப�றி� தம�� ஏ�ப>F��த தாA வான 
அபி"பிராய�ைத அவாிட� Hறினா�. அ�த� கிறிO3வ ந'ப�, "நா� #லா� 
உ'பதி�ைல ; ம3பான�� ெச�வதி�ைல; கிறிO3வ ேவத� ம3 மாமிச� 
அ��3�பF க>டைள யிட,� இ�ைல. நீ� தய, ெச�3 ைபபி� வாசி�க ேவ'9�" 
எ�0 Hறி, ஒ� ைபபி� #�தக�� வா�கி� ெகா9�தா�. 
 
ைபபி� #�தக�தி� பைழய ஏ�பா9 ேமாக� தாஸு�� அKவளவாக" 
பிF�கவி�ைல. ஆனா� #திய ஏ�பா9�, ��கியமாக ஏ%நாத� மைலேம-��3 
ெச�த உபேதச�கC�, ேமாக� தா\� இதய�தி� இட� ெப�0வி>டன. 
"தீைம��" பதி� தீைம ெச�யாதீ�. வல 3 க�ன�தி� அF�தவE�� இட3 
க�ன�ைத:� கா>9க. உ�க� ச>ைடைய ஒ�வ� எ9�3$ ெச�றா� அவE�� 
உ�க� ேபா�ைவைய:� ெகா9�க� !" எ�E� கிறிO3வ சமய�தி� சாரமான 
உபேதச�க� ேமாக� தாஸு�� மி�க மகிA$சிைய� த�தன. பகவ� கீைதயி� 
உ>ெபா�C�, "ஆசியதீப�தி� அட�கிய த�3வ��, ஏ%நாதாி� உபேதச�� 
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சாரா�ச�தி� ஒ�0தா� எ� 0 ேமாக� தாO அறி�தா�. ெமா�த�தி�, 3ற,� 
தியாக�ேம ேமலான சமய வாA�ைக எ�ற ந� பி�ைக உ'டாயி�0. 
 
கா�ைல� எ=திய "Rர�� Rர Pைஜ:�" எ�ற �-� "Rர தீ��கதாிசி " எ�E� 
அ�தியாய�ைத" பF�3 �க�ம3 நபி அவ�களி� க9� விரத வாA�ைகைய" ப�றி� 
ெதாி�3ெகா'டா�. எனேவ, இOலா� மத�தி� ேபாிD� ேமாக� தாO�� 
மாியாைத ஏ�ப>ட3. 
 
இேத கால�தி� இ�கிலா�தி� நாOதிக" பிரசார� ஒ� ப�க�தி� தீவிரமாக நட�3 
ெகா'F��த3. அதனா� ேமாகன தா\� மன� ச-�கவி�ைல. 
 
இ�கிலா�தி� சா�லO பிரா>லா எ�பவ� இ�தியாவி� பிரசி�தி ெப�ற ந'ப�. 
இ�தியா,�காக ெரா�ப,� பாி�3 ேபசியவ�. ஒ=�க�திD� ஜீவகா�'ய�திD� 
சிற�தவ�. ஆனா� அவ� "கட,� உ'9" எ�E� ந�பி�ைக தம�� இ�ைல-
ெய�0�, ச�மா��கேம உ'ைமயான சமய� எ� 0� ெசா�- வ�தா�. 
 
சா�லO பிரா>லா காலமானேபா3 அவ�ைடய உட� அட�க� ெச�ய"ப>ட 
இட�3�� ல'டனி� அ"ேபா3 வசி�த அKவள, இ�திய�கC� 
ெச�றி��தா�க�. ேமாக� தாஸு� ெச�றி��தா�. தி��பி வ��ேபா3 அவ� ஒ� 
ரயி�ேவ Oேடஷனி� ரயிD�காக� கா�தி��க ேந��த3. 
 
#ைகவ'F நிைலய�தி� ஏக� H>டமாயி��த3. H> ட�தி-��த நாOதிக� 
ஒ�வ� அ�� நி�ற ஒ� கிறிO 3வ" பாதிாியாைர R' வ�#�� இ=�தா�. 
 
“ ந�ல3 ஐயா, கட,� ஒ�வ� இ��கிறா� எ�பதாக நீ�க� ந�#கிறீ�க� 
அ�லவா?" எ�0 அவ� ேக>டா�. 
 
"ஆ�, ந�#கிேற�" எ�0 அ�த உ�தம" பாதிாியா� சா�தமான �ர-� பதி� 
ெசா�னா�. 
 
"அ"பFயானா�, தய, ெச�3 ெசா�D�க�. த�க� கட,� எKவள, ெபாியவ�? 
அவ� எ�ேக இ��கிறா�?" 
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"நம�� அறி:� திற� உ'டானா�, ந� இ�வாி� இ�தய�களிD� அவ� 
இ��கிறா�" எ�றா� பாதிாியா�. 
 
"ஓ! இ3தாேன ேவ'டா� எ�கிேற�? எ�ைன� �ழ�ைத எ� 0 நிைன�3� 
ெகா'_�களா?" எ�0 அ�த நாOதிக Rர� Hறிவி>9" ெப�� ெவ�றி 
அைட�தவைர" ேபா� %�றிD� உ�ளவ�கைள" பா��தா�. 
 
கிறிOதவ" பாதிாியாேரா அட�க�ைத அணிகலனாக" P'9 ெமௗன� சாதி�தா�. 
 
இய�ைகயிேலேய ப'பா9 ெப�ற ேமாக� தா\� இள� உ�ள� ேம�பF 
வா��வாத�தினா� நாOதிக�தி� ேபாி� அதிகமான ெவ0"#� ெகா'ட3. 
-------------- 

9. 9. 9. 9. பாாி-ட� ஆனா�பாாி-ட� ஆனா�பாாி-ட� ஆனா�பாாி-ட� ஆனா�    
 
பாாிOட� ப>ட� ெப0வத�காக அ�லவா ேமாக�தாO இ�கிலா�3��" 
ேபானா�? அ3 எ�ன ஆயி�0 எ�0 இ" ேபா3 ெசா�Dகிேற�. 
 
பாாிOட� ஆவ3 மிக,� %லப� எ�0 ேஜாஷிஜி Hறிய3 ��0� உ'ைம. 
இ�தியாவி� உ�ள3ேபா� இ�கிலா�தி� ச>ட கலாசாைலகC��$ ெச�0 
பF�கேவ'Fயதி�ைல. 
 
பாாிOட� ப>ட� ெப0வத�� ஒ� மாணவ� இர'9 நிப�தைனக� P��தி 
ெச�யேவ'9�. அைவ எ�ன ெவ�0 ெசா�ல>9மா? த�பி ! (1) மாணா�க�கC� 
பாாிOட� - நீதிபதிகCமாக$ ேச��3 உ>கா��3 பல�ைற வி��3 சா"பி>டாக 
ேவ'9�. (2) �றி"பி>ட சில ��கிய பாீ>ைசகளி� ம>9� ேதறேவ'9�. 
 
வி��3 சா"பி9வ3 எ�ன�தி�� எ�0 நீ அறிய வி��பலா�. ��கால�தி� ச>ட 
மாணா�க�களி� ெதாைக மிக� �ைறவாயி��தேபா3 பாாிOட�கC� நீதிபதிகC� 
ச>ட மாணா�க�கC� கல�3 பழ�வத�காக,� ச>ட விஷய�கைள" ப�றி$ 
ச�$ைசக� ெச�வத�காக,� இ�த வி��3க� ஏ�ப9�தினா�களா�. இ"ேபா3 
மாணா�க�களி� ெதாைக மிக அதிக�. பாாிOட�கC� நீதிபதிகC� எ�ேகேயா ஒ� 
�ைலயி� உ>கா��3 த�கC��� ேபசி�ெகா�வா�க�. மாணவ�கCட� அவ�க� 
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ேப%வத�ேக வசதி இரா3. எனேவ, இ�த வி��3க� ஏ�ப9�திய ேநா�க� 
இ"ேபா3 நிைறேவ0வேதயி�ைலயா�. ஆனாD� ச�பிரதாய�ைத ம>9� விடாம� 
அE�F�3 வ�கிறா�களா�. 
 
த�பி! இ�தியா ேதச�திேல தா� நா� பைழய ச�பிரதாய�கைள அதிகமா�� 
க>F�ெகா'9 அ=கிேறா� எ�0 சாதாரணமா� நிைன�கிேறாம�லவா? 
ஆ�கிேலய� ந�ைம விட" பைழய ச�பிரதாய�களி� அதிக" ப�0 உ�ளவ�க�, 
ந�ைம விட அதிகமாக ஆ�கிேலய� ��>9 ந�பி�ைககC� பழ�க வழ�க�கC� 
உ�ளவ�க� எ�0Hட$ ெசா�லலா�. 
 
ஒ� கால�தி� பிாி>F� பா�-ெம'F� 200 அ�க�தின�தா� இ��தா�களா�. 
ஆைகயா� 200 ஆசன�க� ம> 9� பா�-ெம'F� ேபாட"ப>F��ததா�. 
இ"ேபா3 650 அ�க�தின�க� இ��தேபாதிD� பைழய ச�பிரதாய"பF 200 
ஆசன�க� தா� இ��கி�றனவா�. ��னா� வ�தவ�க� தா� ஆசன�தி� 
உ>காரலா�. ம�றவ�க� பி�னா� நி�கேவ'Fய3தா� ! எ"பFயி��கிற3 கைத ! 
பாாிOட� ஆவத�காக வி��3க� நட��� விஷய�� இ"பF"ப>ட 
ச�பிரதாய�தா�. 
 
பாாிOட� வி��3க� ��0 மாத�3�� இ�ப�3நாD நைடெப0�. இவ�றி� 
�ைற�த ப>ச� ஆ0 வி��3கC�� மாணவ�க� க>டாய� ேபாகேவ'9�. 
இ�மாதிாி ��0 வ�ஷ கால� வி��3கC��" ேபா�� தீரேவ'9�. 
 
வி��3 எ�றா�, இலவச$ சா"பா9 அ�ல. இர'9 அ�ல3 ��0 &பா� 
ஒKெவா� மாணா�கE� ெகா9�க ேவ'Fயி����. பண� ெகா9�க ேவ'Fய3 
க>டாய�. ஆனா� சா"பி9வ3 க>டாய� அ�ல ; %�மா உ>கா��தி��3வி>9� 
தி��பலா�. ெபா3வாக வி��தி� ந�ல உண, வைககC� ம3பான வைககC� 
ெகா9�க"ப>ட பFயா� மாணவ�க� ஒ� ைக பா��3 வி9வா�களா� ! ேமாக� 
தாஸு�ேகா அவ�ைடய விரத� இ��த3. #லா� கல�த உண,� ம3பான�� 
அவ��� உதவா. �த-ெல�லா� ேமாக�தாO %�மா உ>கா��3 பா��தி��3-
வி>9� தி��பினா�. எனேவ அவ�ைடய ப��� த�கC��� கிைட��� 
எ�பத�காக ம�ற மாணவ� ேகா�Fக� த�கCட� ேச��3 உ>கா��பF ேமாக� 
தாைஸ வ�#0�தி அைழ���பF ஏ�ப>ட3. அ"ெபா=த�லா� வி��3களி� 
ேமாக�தாO�� ஏக� கிரா�கி ! 
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ெகாGச கால�3��" பிற� ேமாக� தாஸு��� ைதாிய� பிற�3, பாாிOட� - 
நீதிபதிகC�காக� தனியாக� ெகா9�க"ப>9 வ�த பழ�கைள:� கறிவைககைள:� 
தம��� ெகா9�க ேவ'9ெம�0 ேக>9 ெப�0� ெகா�ள ஏ�பா9 ெச�3 
ெகா'டாரா�. 
 
'சா"பா>9 ராம�' எ�0 ந� ஊாி� ேவF�ைகயாக$ ெசா�கிேறாம�லவா? 
இ3ேபாலேவ இ�கிலா�தி� சாதாரணமா�$ ' சா"பா>9 பாாிOட�' எ�0 
ெசா�Dவ3'டா�. 
 
வி��3 விஷய� இ"பFயி��க ; பாீ>ைச சமாசார� எ�ன ெவ�0 ேக�. இர'ேட 
இர'9 விஷய� ப�றிய பாீ>ைசக� நட���. ஒ�0 ேராம� ச>ட� ; 
இ�ெனா�0 ஆ�கில நா>F� பழைம$ ச>ட�. இவ�றி� தனி� தனி" 
ப�திகC��" பாீ>ைச��" ேபாகலா�. பாீ>ைசகC��" பாட#�தக�க� 
�றி"பி>F��தா�க�. ஆனா� யா�� சிரம"ப>9" பF"பதி�ைல. இர'9 அ�ல3 
��0 மாத� இேலசாக� �றி"#கைள" பF�3வி>9" பாீ>ைசகளி� ேதறிவிடலா�. 
பாீ>ைச� ேக�விக� மிக,� %லபமானைவ. பாீ>ைச" பாிேசாதக�கேளா தாராள 
மன� உ�ளவ�க�. ஆைகயா� பாீ>ைச�� எ=3கிறவ�களி� 100-�� 95 ேப� �த� 
99 ேப� வைரயி� ேதறிவி9வா�-களா�! 
 
இ"பF இ�கிலா�தி� பாீ>ைசகைள$ %லபமா� ைவ�தி��தா�க� ; இதனாேல தா� 
பF"# �F�த3� ஆ�கில இைளஞ�க� பல அாிய காாிய�கைள$ சாதி"பத�� 
�F�த3. 
 
ந��ைடய நா>Fேலா, பாீ>ைசகைள எKவள, க�ட மாக$ ெச�யலாேமா 
அKவள, க�டமாக$ ெச�3 ைவ�தா�க�! இதனா� பாீ>ைசகளி� ேதறி ஒ� 
மாணா�க� ெவளிேய வ�வத��� அவEைடய அறிவி� ச�திெய�லா� 
ெசலவழி�3ேபா� உடD� அறி,� ேசா��3 வி9கி�றன. இ�தியா %த�திர� 
அைட�த பிற��Hட இ�ன�� அ�தைகய பாீ>ைசகைளேய நம3 நா>F� 
க>F�ெகா'9 அ=கிறா�க�. ஆனா� இைதெய�லா� உ�னிட� ெசா�வதி� 
பய� எ�ன? பாீ>ைசக� க�டமாயி��கேவ'9� எ�0 நீயா ெசா�Dகிறா�? 
ேபாக>9� ! 
 
பாாிOட� ப>ட�3��ாிய பாீ>ைசக� இKவள, %லபமாக இ��3� ேமாக� தாO  
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அவ�ைற� HFயவைரயி� க�டமா�கி�ெகா�ள �ய�றா�! �றி"பி>ட பாட 
#�தக�கைள ெய�லா� மிக,� சிரம"ப>9" பF�தா� ! ேராம� ச> ட�, ஆ�கில$ 
ச>ட� எ�லா� பF�தா�. 
 
இKவள, பF�3� ேநர� பா�கியி��த3. R' ெபா=3 ேபா�க மனமி�றி 
ல'ட� ெம>ாி�ேலஷ� பாீ>ைச��" ேபாக� தீ�மானி�தா�. அ�த" பாீ>ைச��" 
பைழய ல�தீ� பாைஷ:�, #திய ஐேரா"பிய பாைஷ ெயா� 0� க�0�ெகா�ள 
ேவ'Fயி��த3! ல�தீ� பாைஷ பாாிOட� ேவைல�� மிக,� பய�ப9� எ�0 
ேமாக� தாO ேக�வி"ப>டா� ; எனேவ ல�தீ� பF�க� ெதாட�கினா�. ஆனா� 
�த� தடைவ பாீ>ைச��" ேபானதி� ல�தீ� பாைஷயி� ேதறவி�ைல. இ�E� 
அதிக" பிFவாத�3ட� பF�க� ெதாட�கினா�. பF"பத�� அEசரைணயாக 
வாA�ைக �ைறைய ேமD� எளியதா�கி� ெகா'டா�. எ'ெண� அ9"# ஒ�0 
வா�கி� தின� காைலயி� அவேர உண, தயா� ெச�3 ெகா'டா�. காைல உண, 
ஓ> தானிய� H=� ேகா�ேகா,�தா�. மாைலயி� மீ'9� அைறயிேலேய 
ெரா>F:� ேகா�ேகா,� தயாாி�3$ சா"பி>டா�. ம�தியான � தி� ம>9� 
ெவளியி� ைசவ ேபாஜன சாைல ஒ�றி� சா"பி> டா�. இKவித� வாA, �ைறைய 
எளியதா�கி� ெகா'ட காரண�தினா�, பண�� மி$சமாயி�0 ; பF"பத��$ 
சாவகாச�� அதிக� கிைட�த3. தின�� ஒ� ஷி�-� ��0 ெப�O ெசலவி� 
கால>ேசப� நட�த3. மாத� ஐ�3 ப,� மி$சமாயி�0. கைடசியி�, ல'ட� 
ெம>ாி�ேலஷ� பாீ>ைசயிD� (ல�தீ� பாைஷ உ�பட�) ேதறிவி>டா� ! 
 
த�பி ! ல'டனி� ேம�க'டவா0 எளிய வாA�ைக நட�திய3 ேமாக� தாஸு��� 
க�டமாயி��கவி�ைலயா�; ச�ேதாஷமாகேவ இ��ததா�. இைத" ப�றி� கா�திஜி 
த� %ய சாித�தி� எ=தியி�"பைத� ேக� :- 
 
“எளிய வாA, �ைறைய� ைக�ெகா'டதா� எ� வாA�ைக ச�ேதாஷம�றதாயி�0 
எ�0 யா�� எ'ணேவ' டா�. அத�� மாறாக இ�த மா0த� �ல� எ� 
அகநிைலைம:� #ற நிைலைம:� ஒ�0ைம" ப>டைத� க'ேட�. ஆகேவ #திய 
வாA�ைக உ'ைமேயா9 ஒ>Fய வாA�ைகயாயி�0. இைத நா� உண��தேபா3 
எ� ஆ�மா (எ�ைலய�ற) ஆன�த சாகர�தி� மித�த3." 
 
இKவா0 ேமாக�தாO ல'ட� ெம>ாி�ேலஷ� பாீ>ைசயிD� பாாிOட� 
பாீ>ைசயிD� ேத0வத��" பிரய�தன� ெச�3ெகா'9 அேத சமய�தி� தம��� 
தாேம ஆ�ம பாீ>ைசகC� நட�தி� ெகா'F��தா�. அவ�றி� ெவ�றியைட�3  
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வ�தா�. 
 
��0 வ�ஷ கால� ல'டனி� வசி�த பிற� கைடசி யி� 1891-� வ�ஷ� ஜூ�மீ 
10௳ ேமாக�தாO கா�தி பாாிOட� ஆனா�. ம0நா� 11௳ இ�தியாவி� 
ைஹ�ேகா�>9 களி� வ�கீ� ெதாழி� நட�3� உாிைம ெப�றா�. பிற� ஒ� 
தின�Hட இ�கிலா�தி� அவ� தாமதி�கவி�ைல. ஜூ� 12௳ ய�ேற 
இ�தியா,��" பிரயாணமானா�. 
-------------- 

10. 10. 10. 10. கவைல� கட�கவைல� கட�கவைல� கட�கவைல� கட�    
 
எO. எO. அOஸா� எ�E� க"ப-� ேமாக� தாO தா� நா9 ேநா�கி" பிரயாண� 
ெச�தேபா3 அவ�ைடய மன� கவைல�கட-� ஆA�தி��த3. பாாிOட� 
பாீ>ைசயி� ேதறி வி>டாேர தவிர, வ�கீ� ெதாழி� நட�தலா� எ�E� ந�பி�ைக 
ஏ�படவி�ைல. ச>ட ேகா>பா9க� பF�தி��தாேர தவிர, அவ�ைற ஆதாரமாக� 
ெகா'9 ேகா�>9களி� வாதமிடலா� எ�E� ைதாிய� உ'டாகவி�ைல. 
 
ேமD�, இ�திய$ ச>ட�கைள" ப�றி இ�லா�தி� அவ� ஒ�0ேம க�கவி�ைல 
ய�லவா? இ�திய$ ச>ட�க� ெதாியாம� இ�திய� ேகா�>9களி� எ"பF 
வாதமி9வ3 எ�0 எ'ணி அைதாிய"ப>டா�. கட� ந9வி� ஆதர, 
ஒ�0மி�லாம� விட"ப>டவEைடய உ�ள�ைத" ேபா� அவ�ைடய உ�ள� 
தவி�த3. ப�பாயி� அத�� ��னாேலேய பிரசி�தி யைட�தி��த ஸ� பிேரா\ஷா 
ேம�தா எ�E� ேதசப�த" பிர�க� நீதி ம�ற�களி� சி�ம�ைத"ேபா� க�ஐைன 
ெச�வா� எ�0 ேமாக� தாO ேக�வி"ப> F��தா�. இ�கிலா�தி� பாாிOட� 
பாீ>ைச��" பF�தைத� ெகா'9 இ�திய� ேகா�>9களி� ஸ� பிேரா\ஷா 
ேம�தா எKவித� க�ஜைன ெச�தி��க �F:� எ�ப3 ேமாக� தாஸு�� ஒேர 
விய"பாயி��த3. ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தாைவ" ேபா�ற பிரபல�� வ�மான�� 
அைட:� எ'ண� லவேலச�� ேமாக� தாஸு�� இ��கவி�ைல. ஜீவன�3�� 
ேவ'Fய பணமாவ3 ச�பாதி�க �F:மா எ�பேத அவ���$ ச�ேதகமா யி��த3. 
 
இ�த விஷய�ைத" ப�றி இ�கிலா�தி-��தேபாேத ேமாக� தாஸு��� கவைல 
ஏ�ப> F��ததா�. இ�திய மாணா�க�களிட� அ�# ெகா'9 #�திமதி Hறிவ�த 
மிOட� பிரடாி� பி�க> எ�E� ஆ�கிேலயைர" பா����பF ஒ� ந'ப� 
Hறினாரா�. அKவிதேம ேமாக� தாO ெச�0 பி�க> எ�பவைர" பா��தாரா�. 
ேமாக� தா\� கவைல இ�னெத�பைத" பி�க> ெதாி�3 ெகா'ட3� பி� 
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வ�மா0 #�திமதி ெசா�னாரா� :- "ஒKெவா� வ�� பிேரா\ஷா ேம�தா ஆக 
�Fயா3. வ�கீ� ெதாழி� ெச�வத�� ேம�தாைவ"ேபா� ேமதாவியாக இ��க 
ேவ'Fய அவசிய�� இ�ைல. சாதாரண �ய�சி� திறைம:�, நாணய�� 
இ��தா� ேபா3�. உ��ைடய க�ட� எ�ன ெவ�0 ெதாி�3 ெகா'ேட�. 
உம��" ெபா3" பF"# ெரா�ப� �ைற,. வ�கீ� ெதாழி� ெச�வத�� உலக 
ஞான� அவசிய�. மனித %பாவ� ெதாி�தி��க ேவ'9�. ஒ�வEைடய �க�ைத" 
பா��ேத அவEைடய �ண�கைள அறி:� திறைம ேவ'9�. அேதா9 சாி�திர 
அறி, மிக,� அவசிய�. நீேரா இ�தியாவி� சாி�திர� Hட" பF�ததி�ைல. 
ஊ���" ேபான3� இ�திய சாி�திர #�தக�கைள வா�கி" பF:�க�. மனித 
%பாவ�ைத அறிவத�� இ�E� சில ��கைள வா�கி" பF:�க�. அைதாிய"பட 
ேவ'டா�!" 
 
இ�மாதிாி பி�க> எ�பவ� ெசா�ன #�திமதிைய ேமாக� தாO மற�கேவயி�ைல. 
��கியமாக, வ�கீ� ெதாழி-� ெவ�றி ெப0வத�� �ய�சி:�, நாணய�� 
இ��தா� ேபா3� எ�0 Hறிய3 அவ�ைடய மன�தி� ஆழ" பதி�தி��த3. 
எனேவ, மன�தி� கவைல அதிகமா��ேபா ெத�லா� பி�க> Hறியைத ஞாபக" 
ப9�தி� ெகா'9 ேமாக� தாO ைதாிய� ெபற �ய�றா�. 
 
பாாிOட� ேமாக� தாO இ�தியா,��" பிரயாணமான3 ஜூ� மாத�தி� எ�0 
ெசா�ேனன�லவா? ஜூ� ஜூைல மாத�களி� அரபி� கட-� ெகா�தளி"# அதிக 
மாயி����. ஏட� 3ைற�க�தி-��3 அைலக� வர வர" ெபாிதாகி� க"பைல" 
பாடா�" ப9�தின. இ3 காரணமாக" பிரயாணிகளி� பல� ேநா�வா�" ப>டா�க�. 
ஒ�வ�ேம அைறைய வி>9 ெவளிவ�வதி�ைல. ஆனா� ேமாக� தாO Pரண 
ெசள�கிய�3ட� இ��தா�. க"ப-� ேம� த>Fேல நி�0 ெபாிய ெபாிய அைலக� 
வ�3 க"பைல ேமா3� கா>சிைய" பா��3� ெகா'9 இ��தா�. 
 
அ�மாதிாி ெப�� அைலக� அவ�ைடய உ�ள�திேல:� அF�3� ெகா'F��தன. 
க"ப� இ�தியாைவ ெந��க ெந��க உ�ள�தி� அைலகC� ெபாிதாயின. 
ப�பாயி-��3 இ�கிலா�3��" #ற"ப9� த0வாயி� சாதி� க>9"பா9 எ�E� 
ெதா�ைல வ�3 �0�கி>ட3 அவ� நிைனவி� இ��த3. தி��பி� தா�நா>ைட 
அைட�த பிற�� அ�த� ெதா�ைல�� ஆளா��பF ேந�ேமா எ�னேமா? - 
இ3ேபா�ற ��>9 வழ�க�கைள ெய�லா� ஒழி�3 இ�தியாவி� ச�க 
வாA�ைகயி� சீ�தி��த�கைள$ ெச�ய ேவ'9 ெம�0. ேமாக� தா\� இள� 
உ�ள�தி� ப�பல சி�தைனக� ேதா�றி� ெகா'F��தன. 
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ஆ� ; த�பி ! ேமாக� தாO பி�னா� மகா�மா கா�தி ஆவத�� அவசியமான 
அOதிவார� அ"ேபாேத அவ�ைடய உ�ள�தி� ேபாட"ப>9 வ�த3. இ3ேபா� 
இ�E� எ�தைனேயா தடைவ ேமாக� தாO க"ப� பிரயாண� ெச�:� பFயாக 
ேந��. ஒKெவா� தடைவ:� ெவளிேய கட� அைமதியா இ��தாD� அவ� 
உ�ள�தி� சி�தைன அைலக� ேமாதி� ெகா'F����. க"ப--��3 கைரயிேல 
இற�கிய3� மிக,� க�டமான நிைலைமகைள அவ� சமாளி�க ேவ'F யி����. 
ேமாக� தாO சிறிேதE� அைதாிய" படாம� நி�0 சமாளி"பா�. இைதெய�லா� 
இ�த$ சாி�திர�தி� பி� ப�திகளி� நீ பா�"பா�. 
-------------- 

11. 11. 11. 11. ேகா�34� �த� வழ��ேகா�34� �த� வழ��ேகா�34� �த� வழ��ேகா�34� �த� வழ��    
 
பாாிOட� ேமாக� தாO கா�தி ப�பா�� 3ைற�க�தி� இற�கிய3� மிக� 3யர� 
த�� ெச�தி அவ��காக� கா�3� ெகா'F��த3. ேமாக� தாO 
இ�கிலா�தி-��த ேபாேத அவ�ைடய அ�ைம� தாயா� காலமாகி வி>டா�, 
Sரேதச�தி� இ����-ேபா3 இைத� ெதாிவி�3 அவைர� 3�ப�3�� ஆளா�க 
ேவ'டாெம� 0 அவ�ைடய சேகாதர� ேம�பF ெச�திைய� கFத�தி� 
எ=தவி�ைல. க"பைல வி>9 இற�கிய,டேன ெதாிய"ப9�தினா�. 
 
ேமாக� தா\� மன�தி� இ��த எ�தைனேயா எ'ண�க� அ�த$ ெச�தியினா� 
ப�க��0" ேபாயின. அ�ைன த�ைன வரேவ�0� த=வி� ெகா'9 மகிAவா� 
எ�0 எதி�பா��தா�. "இ�கிலா�தி� ��0 வ�ஷ� வசி�ேத�. ஆயிE� விரத 
ப�க� ெச�யவி�ைல. த�கC�� அளி�த ��0 வா��0திகைள:� 
நிைறேவ�றிேன�" எ�0 ெப�ைம:ட� ெசா�-�ெகா�ள வி��பினா�. இ�த 
வி�"ப�க� நிைறேவ0வத�கி�ைல. ஆயிE� ேமாக� தாO அ�ைனைய 
நிைன�3 அ=3 #ல�பி�ெகா'F��கவி�ைல. ெச�ய ேவ'Fய ைவதிக� 
கிாிையகைள$ ெச�3 வி>9 வாA�ைக��ாிய ெதாழிைல� ெதாட��வதி� கவன� 
ெசD�தினா�. 
 
ேமாக� தா\� தைமயனா� அவைர"ப�றி ஆகாச� ேகா>ைடக� பல 
க>Fயி��தா�. பாாிOட� பாீ>ைசயி� ேதறி வ�தி���� த� சேகாதர� ெபய�� 
#க=� ெப�0" பாாிOட� ெதாழி-� பண� நிைறய$ ச�பாதி�க" ேபாகிறா�, எ�0 
ந�பியி��தா�. த�பி இைளயவ� பாாிOட� ெதாழி-� ெதாட��வத�� ேவ'Fய 
எ�லா விதமான ஏ�பா9கைள:� ��தவ� ெச�3 ைவ�தி��தா�. 
 
எனேவ, ப�பாயி� 'பாாிOட�' எ�ற ேபா�9 ெதா�க வி>9� ெகா'9 ேமாக�  
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தாO ெதாழி� ெச�ய ஆர�பி�தா�. ஆனா�, த�பி ! பாாிOட� ேமாக� தாஸு��� 
கிைட�த �த� வழ�ைக அவ� நட�திய இல>சண�ைத" ப�றி� ேக>டாயானா� 
உன�� ஒேர ஆ$சாியமாயி���� ; உ�னா� ந�பேவ �Fயா3. கா�தி மகா�மாேவ 
தம3 %ய சாித�தி� எ=தியிரா வி>டா� யாராDேம ந�ப �Fயா3. 
 
வாத� ெச�வதி� உலக�திேலேய யா�� இைணயி�ைல ெய�0 பி�கால�தி� #கA 
ெப�றவ� கா�திஜி. ல>ச�கண�கான ம�களி� ��னா� ஆயிரமாயிர� 
ெபா3�H>ட�களி� ேபசியவ� கா�திஜி. கவ�ன� ெஜனர�க�, பிரதம ம�திாிக� 
உ�பட உலக�தி� பிரசி�த இராஜத�திாிக� எ�லா�� திைக�3� 
திண0�பFயாக� தம3 க>சிைய எ9�3$ ெசா�D� ஆ�ற� ெப�றி��தவ�. 
அ�தைகயவ� ப�பா� 'Oமா� காO' ேகா�> ஒ�றி� ஒ� சி0 வழ�கி� மாமிபா� 
எ�E� ெப'மணியி� சா�பாக ஆஜரானா�. வழ�கி� மமிபா� பிரதிவாதி. எனேவ, 
வாதி தர"#$ சா>சிகைள பாாிOட� ேமாக� தாO �0�� விசாரைண ெச�ய 
ேவ'Fயி��த3. �த� சா>சிைய� �0�� விசாரைண ெச�வத�காக எ=�3 
நி�றா�. ஆனா� ஒ�0� ேக>க� ேதா�றவி�ைல. தைல %ழல ஆர�பி�த3. நீதி 
ம�ற�� நீதிபதி:� சா>சிகC� எ�லா�ேம %ழDவதா�� ேதா�றிய3. ஒ� 
ேக�வி:� ேக>காம ேலேய ஆசன�தி� உ>கா��தா�. க>சி�காாி மமிபாயி� 
பிரதிநிதி ப�க�தி� இ��தா�. அவாிட� த�மா� வழ�� நட�த �Fயா ெத� 0� 
ேவெறா� வ�கீைல அம��தி� ெகா�C�பF:� ெசா�- வி>9 ெவளிேயறினா�. 
 
இ�மாதிாி தய�க�3��� திைக"#��� 'சைப� ேகாைழ�தன�' எ�0 
ெசா�வா�க�. வாA�ைகயி� ஆர�ப�தி� கா�தி மகா�மா சைப� 
ேகாைழயாயி��தா� எ�ப3 மிக ஆ$சாியகரமான விஷய� இ�ைலயா? 
 
இ�த �த� அVபவ�3��" பிற� பாாிOட� ேமாக� தாO ேகா�>9��" ேபாவைத 
நி0�தி வி>டா�. வழ��க� ச�ப�தமான வி'ண"ப�க� எ=தி� ெகா9"பதி� 
தம�� ஆ�ற� உ'9 எ�பைத� க'9பிF�தா�. இ�த ேவைல ெச�ய� 
ெதாட�கினா�. ஆனா� இதி� வ�மான� ேபாதிய அள, கிைட�கவி�ைல. 
 
உபா�தியாய� ஆகலா� எ�ற வி�"ப� உ'டாயி�0. ஆ�கில பாைஷயி� ந�ல 
ேத�$சி இ��தபFயா� அ�த பாைஷைய ந�றாக� க�பி�கலா� எ�ற ந�பி�ைக 
இ��த3 . "ஓ� ஆ�கில உபா�தியாய� ேதைவ. தின� ஒ� மணி ேநர� ெசா�-� 
ெகா9�க ேவ'9�. மாத$ ச�பள� &. 75 " எ�ற விள�பர�ைத" பா��3 வி>9 
விள�பர� ெச�தி��த நபாிட� ேபானா�. ேமாக� தாO பி. ஏ. ப>டதாாி அ�ல 
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எ�0 ெதாி�த3� அவைர ேவ'டா� எ�0 ெசா�- வி>டா� விள�பர� ெச�தவ�. 
எ"பF யி��கிற3 கைத ! 
 
"உலக�திேலேய ஆ�கில பாைஷைய" பிைழக� இ�லாமD� லாகவமாக,� 
ைகயாள�HFய ஒ� சிலாி� கா�திஜி:� ஒ�வ� " எ�0 நீ ேக�வி"ப>F�"பா�. 
அ"பF" ப>டவ� வாA�ைக ெதாட�கிய ேபா3, அவைர ஆ�கில� க�பி�க 
லாய�கி�லாதவ� எ�0 ெசா�- வி>டா�க� ! 
 
அத�ேபாி� ப�பாயி� இ�"பதி� இனி" பயனி�ைல எ�0 க'9 பாாிOட� 
கா�தி இராஜ ேகா>ைட�ேக ேபா� வி9வ3 எ�0 தீ�மானி�தா�. அத�� 
அவ�ைடய சேகாதர�� இைச�தா�. சேகாதர� ஏ�ெகனேவ இராஜ ேகா>ைட யி� 
ஒ� சி�ன வ�கீ� ; இ�ெனா� வ�கீDட� H>டாக$ ேச��3 ெதாழி� நட�தி� 
ெகா'F��தா�. ேமாக� தாஸ� இராஜ ேகா>ைட�� வ�3 வி>டா� வி'ண"ப� 
தயாாி"ப3 �த-ய ேவைலக� அவ���� ெகா9�கலா� எ�0 நிைன�தா�. 
ப�பா�� �F�தன�தி� ெசல,� மி$சமா��. எனேவ, ஆ0 மாத� ப�பா� 
வாA�ைக நட�திய பிற� பாாிO பட� ேமாக� தாO கா�தி இராஜ ேகா>ைட��$ 
ெச�றா�. 
 
ப�பாைய வி>9 ேமாக� தாO #ற"ப9வத�� �� அவ�ைடய ப�பா� 
வாA�ைகைய" ப�றி$ சில விவர�கைள� H றேவ'9�. �திைர வ'Fயிேலா 
Fராமிேலா- அவ� ஏ0வ3 கிைடயாதா�. தின�, ப�பா� ைஹ�ேகா�>9��, நட�3 
ேபாவாரா� : நட�ேத தி��பி வ�வாரா�. இதனா� பண� மி$சமான ேதா9, ேதக 
ஆேரா�ய�3��� அ�த வழ�க� உக�ததாயி��ததா�. ப�பாயி� அவ�ைடய 
ந'ப�க� பல� அF�கF ேநாயினா� ப9�3� ெகா�வ3 வழ�கமா� ; ஆனா� 
கா�திஜி ஒ�தடைவHட ேநா� எ�0 ப9�த3 கிைடயாதா�. தின�ேதா0� சிறி3 
Sரமாவ3 நட��� வழ�க�ைத� கா�திஜி கைடசிவைரயி� ைக�ெகா'F��தா�. 
"இ�த ந�ல வழ�க�தி� ந�பய� கைள இ�றள,� நா� அV" வி�3 மகிA�3 
வ�கிேற�" எ�0 ச�திய ேசாதைன யி� மகா�மா கா�தி எ=தியி��கிறா�. 
 
ப�பாயி� இ��தேபா3 பாாிOட� ேமாக� தாஸு�� ராஜ ச�திர� எ�E� ஒ� 
வ��தக�ட� ந># உ'டாயி�0. இவ� இ�ப�ைத�3 வய 3�ள இைளஞ�தா�. 
ஆனா� கவிஞ� எ�0� சதாவதானி எ�0� #கA ெப�றி��தா�. கா�திஜி�� 
அவ�ைடய அதிசய ஞாபகச�தி அளவ�ற விய"ைப யளி�த3. ஆனா� அவ�ைடய 
ந�ெலா=�க�3�காக,� சமய�கைள" ப�றிய ஞான�3�காக,ேம கா�திஜி அவ� 
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மீ3 மாியாைத ெகா'டா�. ��தான�த� எ�பவாி� கீத� ஒ�ைற அவ� அF�கF 
பாF� ெகா' F�"பாரா�. அ�த� கீத�தி� க��3 வ�மா0 :- "தினசாி 
வாA�ைகயி� நா� #ாி:� ெசய� ஒKெவா�றிD� ஆ'டவைன எ"ேபா3 
கா'கிேறேனா அ"ேபாேத கி�தா��தனாேவ�. ��தான�தாி� உயிைர� தா�கி 
நி��� �-ைழ ஆ'டவேன அ�ேறா?" 
 
ரா�ச�த� ெபாிய ர�தின வியாபாாி. ��3, ைவர" பாீ>ைசகளி� அவ� 
ைகேத��தவ�. எனிE� நைக� கைட யி� ெப>FயFயி� உ>கா��3 ெகா'9 
வியாபார� ெச�த ேநர� ேபாக ஏதாவ3 ஒ� சமய �ைல" பF�3� 
ெகா'F�"பாரா�. உலக வாA�ைகயி� ம�தியி� தாமைர இைல� த'ணீைர" 
ேபா� இ��3ெகா'9 ரா� ச�த� கட,ைள� ேதF� ெகா'F��தா� எ�ப3 
கா�திஜி�� ஐயமற� ெதாி�த3. பி�கால�தி� எKவளேவா சமய ��மா�கைள:� 
மத� தைலவ�கைள:� கா�திஜி ச�தி�த3'9 ; அவ�கCைடய ேபாதைனகைள� 
ேக>ட3'9. ஆனா� ரா�ச�தைர" ேபா� அவ�ைடய மன�ைத யா�� கவர 
வி�ைல. 
 
இKவா0 ரா� ச�தாி� ஒ=�க"ப�0� அறி, ேம�ைம:� சமய ஞான �� 
அவாிட� கா�திஜி��" பிரமாதமான மதி"ைப:� ப�திைய:� உ'டா�கி�0. 
ஆயிE� அவைர� கா�திஜி த��ைடய ��நாதராக ஏ�0� ெகா�ள வி�ைல. 
 
இ�த விஷயமாக� கா�திஜி ெசா�-யி�"பைத� ேக� :- 
 
"எ�Eைடய �� நாதைர இ�E� நா� ேதF� ெகா'9 தா� இ��கிேற�. 
ஆனா� இ�0 வைர��� எ� இ�தய சி�மாசன� கா-யாகேவ இ��3 வ�கிற3. 
ஆ�ம சாதன�3�� வழிகா>ட� �� ஒ�வ� அவசிய� எ�ப3 ஹி�3 சமய� 
ெகா�ைக. இதி� என�� ந�பி�ைக உ'9. ஆனா� அ�தைகய ��வானவ� 
பாிPரண மைட�தவரா யி��க ேவ'9�. அைர �ைற" பF"#� அறி,� 
உ�ளவ�களிட� ெலளகிக� க�விைய� க�0�ெகா�ளலா�: ஆனா� ஆ�ம ஞான� 
ெப0வத�� இ3 Hடா3. பாிPரண ஞானிையேய பரம ��வாக� ெகா�ள 
ேவ'9�. அ�தைகய ��ைவ" ெப0வத�காக நா� ந��ைடய �ைறகைள 
ெய�லா� ேபா�கி� ெகா�ள,� Pரண�3வ� ெபற,� இைட விடாம� �ய�0 வர 
ேவ'9�. நா� ெச�ய ேவ'Fய �ய�சிைய$ ெச�3ெகா'F��தா�, ��நாத� 
கிைட"ப3 இைறவEைடய தி�,ள"பF நட���.' 
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இKவித� மகா�மா கா�தி தம3 %ய சாித�தி� எ=தியி��கிறா�. அத�பFேய அவ�  
வாA�ைக ெய�லா� Pரண�3வ� ெபற இைடவிடா3 பிரய�தன� ெச�3 வ�தா�. 
ஆயிE� கா�திஜி��" பரம �� கி>ட வி�ைல. இைறவEைடய தி�,�ள� ேவ0 
விதமா யி��த3. அவேர ஆயிர� கண�கானவ�கC��� 
ல>ச�கண�கானவ�கC��� பரம ��வாக ஏ�பட ேவ'9ெம�0 இைறவ� 
தி�,�ள� இ��ைகயி�, அவ���� த��த ��நாத� கிைட"பாரா? 
------------------ 

12. 12. 12. 12. வா+வி� �த� அதி�6சிவா+வி� �த� அதி�6சிவா+வி� �த� அதி�6சிவா+வி� �த� அதி�6சி    
 
ப�பாைய வி>9� கா�திஜி இராஜ ேகா>ைட ெச� றா�. சேகாதர� HறியபFேய 
வி'ண"ப� எ=தி�ெகா9��� ேவைல அவ��� நிைறய� கிைட�3 வ�த3. மாத� 
���0 &பா� வைரயி� வ�மான� கிைட�த3. இ�த நாளி� கா�திஜி�� ஏ�ப>ட 
ஓ� அVபவ� அவ�ைடய வாA�ைகயி� �தலாவ3 ெப�� அதி�$சிைய அளி� த3. 
அ�த அVபவ� இ3 தா�. 
 
ேபா�ப�த� ராஜா,�� �F[>9 நட"பத�� ��னா� அவ��� அ�தர�க� 
காாியதாிசியாக� கா�திஜியி� தைமயனா� ேவைல பா��3 வ�தா�. ராஜா,�� 
அ$சமய� த"# ேயாசைன ெசா�னதாக அவ� மீ3 ��ற� சா>ட"ப>ட3. இ�த 
விஷய� அ"ேபா3 ெபா-Fக� ஏெஜ'9 எ�E� பிாி>F� ச��காாி� விேசஷ 
பிரதிநிதியினா� பாிசீலைன ெச�ய" ப>9 வ�த3. 
 
ேம�பF உ�திேயாகOத� இ�கிலா�தி� கா�திஜி இ��த ேபா3 அவ���" 
பாி$சயமானவ�. ஓரள, சிேநக உாிைம பாரா>Fயவ� எ�0� ெசா�லலா�. 
 
எனேவ அ�த ந>ைப" பய�ப9�தி� ெகா'9 ேமாக� தாO ெபா-Fக� 
ஏெஜ'ைட" ேப>F காண ேவ'9� எ�0� த�ைம" ப�றிய த"# 
அபி"பிராய�ைத" ேபா�க ேவ'9� எ�0� கா�திஜியி� தைமயனா� 
வி��பினா�. 
 
இ�த ேயாசைன கா�திஜி��$ சிறி3� பிF�கவி�ைல. தைமயனா� நிரபராதியா-
யி���� ப>ச�தி� த��ைடய க>சிைய$ ெசா�-வி>9� ைதாிய�3ட� �Fைவ 
எதி� பா�"ப3தா� சாியான �ைற எ�0 க�தினா�. அKவிதேம சேகாதராிட� 
Hறினா�. ஆனா� சேகாதர��� இ�த� த�ேமாபேதச� ஒ�0� பிF�கவி�ைல. 
"உன��� க�தியவாைர" ப�றி ஒ�0� ெதாியா3. இ�ேக எ�லா� ெச�வா�கி� 
�ல� தா� நைடெப0கிற3. உன�� ந�றா�� ெதாி�த மனிதாிட� எ�ைன"ப�றி 
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ஒ� வா��ைத ெசா�வ3 உன�� மிக,� எளிய காாிய�. அைத நீ ெச�யவி�ைல 
ெய�றா� சேகாதர வி%வாச� உன��� ெகாGச�� இ�ைல ெய�0 தா� ஏ�ப9� 
!" எ�0 Hறினா�. 
 
தம�� எKவளேவா உபகார�க� ெச�தி���� தைமயனா�ைடய மன�ைத" 
#'ப9�த வி��பாம� கா�திஜி ேம�பF உ�திேயாகOதைர" பா��க$ ெச�றா�. 
 
ச�தி"பி� ஆர�ப�திேலேய இ�கிலா�3��� இ�தியா,��� உ�ள வி�தியாச� 
ந�� ெதாி�த3. பைழய சிேநக�ைத நிைன"P>Fய3� 3ைரயி� க9க9"# 
அதிகமாயி�0. "அைத� 3� உபேயாக"ப9�தி� ெகா�ள வ�தீரா??' எ�E� ேக�வி 
அ�த� க9க9�த �க�தி� ெந�றியி� ெதளிவாக எ=தி ஒ>F யி��த3. 
 
ஆயிE� கா�திஜி தம3 சேகாதரைர" ப�றி$ ெசா�ல ஆர�பி�தா�. உடேன 3ைர 
ெபா0ைம இழ�3, “உ��ைடய சேகாதர� ெபாிய [A$சி�கார�. அவைர"ப�றி 
உ�மிட� எ3,� ேக>க நா� வி��பவி�ைல. அத�� ேநர�� என��� கிைடயா3. 
உ��ைடய தைமயனா� ெசா�ல ேவ'Fய3 ஏேதE� இ��தா� �ைற"பF எ=தி� 
ெதாிவி�3� ெகா�ள>9�" எ�றா�. 
 
ஆனாD� கா�திஜி நி0�தாம� பிFவாதமாக ேமேல ேபச ஆர�பி�தா�. "தய, ெச�3 
நா� ெசா�வைத� ேக>9 வி9�க�. அ"#ற� எ3 ேவZமானாD� ெச�:�க� !" 
எ�றா�. 3ைர��� தைல��ேம� ேகாப� வ�3 வி>ட3. "ேபா� ! நீ� ேபாகலா�!" 
எ�றா�. கா�திஜி ேபாக வி�ைல. 3ைர தம3 ேசவகைன� H"பி>9� கா�திைய 
ெவளிேய அE"#�பF க>டைள யி>டா�. ேசவக� வ�3 கா�திஜியி� க=�ைத" 
பிF�3� த�ளியபF ெவளிேய ெகா'9 வ�3 வி>டா�. 
 
இைத" ப�றிய ஒ� ேவF�ைக$ ச�பவ�ைத$ ெசா�கிேற� ேக�, த�பி ! 1926-� 
ஆ'F� கா�திஜி தம3 %ய சாித�ைத 'எ� இ�தியாவி� எ=தி வ�தா�. அ"ேபா3 
இ�த� க>ட� வ�த3. வாரா வார� மகா�மா %ய சாித�ைத ெமாழிெபய��3" 
ேபா>9� ெகா'F��த ஒ� தின" ப�திாிைகயி� %வ� ஒ>9� ேபாOட� 
விள�பர�களி� "மகா�மா கா�தி க=�ைத" பிF�3� த�ள"ப>டா�!" எ�0 
ெகா>ைட எ=�3�களி� அ$சி>F��த3. அ�த சமய� இ�தியாவி� மாெப�� 
ேதசிய� தைலவராக மகா�மா ஆகி யி��தா�. எனேவ தமிA ம�க� ஒேர 
பரபர"பைட�3 ேம�பF தின" ப�திாிைகைய வா�கி" பF�தா�க�. "ஓேகா! இ3 
பைழய கைதயா?" எ�0 எ'ணி ஆ0த� அைட�தா�க�. இ3 அ�த� கால�தி� 
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கைட"பிF�க"ப>ட ஒ� வைக" ப�திாிைக த�ம�. ேபாக>9� ; ேமேல கைத��$ 
ெச�ேவா�. 
 
ேசவகனா� ேதாைள" பிF�3 ெவளியிேல ெகா'9 விட" ப>ட ேமாக� தா\� 
உ�ள� ேகாப�தினாD� ஆ�திர�தினாD� 3F 3F�த3. 3ைரயி� ப�களா 
வாச-� நி�0 ெகா'9 3ைர�� ஒ� கFத� எ=தினா�. "எ�ைன நீ� அவ 
மதி�3வி>_�. உம3 ேசவகைன� ெகா'9 தா�க$ ெச�தீ�. த�க பாிகார� உடேன 
ெச�யாவி>டா� ச>ட"பF நட வF�ைக எ9"ேப� !" எ�0 அதி� 
�றி"பி>F��தா�. 
 
3ைரயிடமி��3 பளி$ெச�0 பதி� வ�த3! "நீ� �ர>9�தனமா� நட�3 ெகா'_�. 
ெவளிேய ேபாக$ ெசா�-:� ேபாகவி�ைல. ஆைகயா� ேசவகைன வி>9 
ெவளியிேல ெகா'9விட$ ெச�ய ேவ'F வ�த3. உ� இ�ட�ேபா� நடவF�ைக 
எ9�3� ெகா�ளலா�." 
 
கா�திஜி ேம�பF பதிDட� R9 தி��பினா�. சேகாதர ாிட� எ�லா� Hறினா�. 
3ைரமீ3 எ"பF நடவF�ைக எ9� 3� ெகா�வ3 எ�0 ெதாிய வி�ைல. அ�த$ 
சமய� ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தா இராஜ ேகா>ைட�� ஒ� வழ�� நிமி�தமாக 
வ�தி��தா�. ேமாக� தாO ஒ� பிரபல இராஜ ேகா>ைட வ�கீ� �லமாக அவாிட� 
ேயாசைன ேக>க$ ெச�தா�. ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தா Hறியதாவ3 :- 
 
"கா�தி இ"ேபா3தா� இ�கிலா�தி-��3 தி��பி வ�தி��கிறா�. அதனா� 
அவ��� ேராஸ� அதிகமாயி��கிற3. வ�கீ�கC� பாாிOட�கC� இ�மாதிாி 
அVபவ�கC�� இ� நா>F� தயாராகேவ இ��க ேவ'9�. ெபா-Fக� ஏெஜ'> 
மீ3 வழ��� ெதாட�வதா� ந�ைம எ3,� ஏ�படா3. ெவ>க�ைத ெவளியி� 
ெசா�லாம-�"பேத ந�ல3." 
 
இ�த" #�திமதி கா�திஜி�� நGைச" ேபா� இ��த3. ஆயிE� ேவ0 ஒ�0� 
ெச�ய �Fயவி�ைல. “இனிேம� இ�த மாதிாி ச�கட�தி� ஒ�நாC� அக"ப>9� 
ெகா�ள மா>ேட� ; சிேநகித�ைத$ ெசா�த� காாிய�3�� உபேயாகி�3� ெகா�ள 
�யல மா>ேட� !" எ�0 அவ� ச�க�ப� ெச�3 ெகா'டா�. 
 
ேம�பF ச�பவ� கா�திஜியி� பி�கால வாA�ைக" ேபா�ைகேய மா�றி 
அைம"பத�� ஏ3வாயி��த3. 
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சேகாதர��காக எ�றாD�Hட அ�த உ�திேயாகOதாிட� சிபா�%�காக� தா� 
ேபான3 தவ0 எ�பைத ேமாக� தாO உண��தி��தா�. எனிE� அ�த 
உ�திேயாகOத� அKவள, க9க9"#� ெகா'டத��� ெவளியி� பிF�3� 
த�C�பF உ�தரவி>டத��� எKவித நியாய�� கிைடயா3. க0"# மனித� வா� 
திற�3 ேபசியேத அ�த ெவ�ைள�கார அதிகாாி��" பிF�கவி�ைல. அதிகார 
ெவறியினா� அவ� மதிமய�கி" ேபாயி��தபFயாேலேய அKவள, ேகவலமாக 
நட�3 ெகா'டா�. இ3 அவ�ைடய ச�வ சாதாரண வழ�க� எ�0�, யாைர:� 
அவ� அவமதி"ப3 உ'9 எ�0� ேமாக� தாO ெதாி�3ெகா'டா�. அ"பF"-
ப>டவ�ைடய ேகா�>F� ஆஜராவ 3 ேமாக� தாஸு��" பிF�கவி�ைல. 
இராஜேகா>ைடயி� இ��தா� அவ�ைடய ேகா�>9��" ேபா�� தீரேவ'F 
வ��. 
 
இத�கிைடயி� க�தியவா� பிரேதச�தி� அரசியைல" ப�றி ேமாக� தாO சிறி3 
விசாாி�3� ெதாி�3ெகா'F�� தா�. க�தியவாாி� சி0 சி0 சமOதான�க� 
அேநக� இ��தன. அ�த சமOதான�களி� ராஜா�க� ெப��பாD� %ய 
#�திய�றவ�க�. பிறாிட� ேயாசைன ேக>ேட எ�த� காாிய�� ெச�வா�க�. 
எனேவ [A$சிகC�� இட� தாராளமா யி��த3. ஒKெவா� சமOதான�� ம�ற 
சமOதான�கைள எதி��3$ [A$சி ெச�த3. ஒKெவா� உ�திேயாகOத�� ம�ற 
உ�திேயாகOதரகC�� ெவFைவ�க$ [A$சி ெச�தா�க�. எ�ேலா���� ேம� 
உ�திேயாகOத� ேமாக� தாைஸ ெவளிேய த�ள$ ெச�த 3ைர தா�. அவ�ைடய 
தயைவ" ெப0வத�� �த-� அவ�ைடய ேசவகEைடய தயைவ� ேதடேவ'9�. 
3ைரயி� க'கC� கா3கCமாக இ��த சிரOதா� ெபாிய தக"ப� சாமி. 
3ைரையவிட$ சிரO தா��� வ��பF அதிக�. 
 
ெமா�த�தி� க�தியவாாி� அF�த கா�ேற விஷ�கா�0 எ�0 ேமாக� தாஸு��� 
ேதா�றிய3. அ�ேக யி��தா� ேம�பF விஷவா:வினா� பாதி�க"படாம� 
த"#வ3 கF ன� எ�0 எ'ணினா�. அேதா9, ேகா�>9களி� த��ைடய 
க>சி�கார�கC�� நியாய� கிைட"பதி�ைல ெய�பைத:� ெதாி�3 
ெகா'F��தா�. க>சி�கார�கC�� நியாய� கிைட�க ேவZமானா� �ைறயி�லா 
�ைறகைள� ைகயாள ேவ'9�. ேமாக� தா\னா� அ3 இயலாத காாிய�. 
 
இ"பF"ப>ட ேமாசமான நிைலைமயி� அ�ேக எ"பF யி�"ப3, எ�தைன நா� 
அKவிடமி��3 கால� த�ள �F:� எ�0 ேமாக� தா\� உ�ள� கல�கி� 
ெகா'F��த ேபா3, ஆ'டவ� வழி கா>Fனா�. ேமாக� தாO எ�த 
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இல>சிய�3�காக இK,லகி� ஜனன� எ9�தாேரா அ�த� காாிய�ைத� 
ெதாட��வத��ாிய கால�� வ�3 HFய3. 
 
ேபா�ப�தாி-��3 ஒ� வியாபார� க�ெபனியா� ேமாக� தா\� சேகாதர��� ஒ� 
கFத� எ=தினா�. அத� விஷய� வ�மா0 ; ேம�பF ேபா�ப�த� வியாபார� 
க�ெபனி��� ெத�னா"பிாி�காவி� ெபாிய கிைள ஆIO இ��த3. இ�த� கிைள� 
க�ெபனி சா�பாக ட�ப� நீதிம�ற�தி� நா�பதினாயிர� ப,� தாவா ஒ�0 
நட�3ெகா'F��த3. பிரபல ெவ�ைள�கார பாாிOட�க� வழ�ைக 
நட�தினா�க�. எனி E�, க�ெபனி�கார�கC�� உதவியா இ���� ெபா�>9 
இ�திய வ�கீ� ஒ�வ� ேதைவயாக இ��த3. க�ெபனியாாிட� வழ�� 
விவர�கைள� ெதாி�3ெகா'9 வழ�ைக நட� 3� பாாிOட�கC�� அ�த 
விவர�கைள� ெதாிய"ப9�த ேவ'9�. இ�த ேவைல�� ஒ�வைர அE"ப 
�F:மா? 
 
இ"பF� ேக>ட க�ெபனி��� தாதா அ"3�லா க�ெபனி எ�0 ெபய�. 
க�ெபனியி� �தலாளி தாதா அ"3�லா அ"ேபா3 ெத�னா"பிாி�காவி-��தா�. 
அவ�ைடய H>டாளி ேச� அ"3� காீ� ஜாேவாி எ�பவ�தா� ேபா�ப� தாி-��3 
ேம�க'ட கFத�ைத எ=தினா�. பிற� அவ� இராஜேகா>ைட��� வ�தா�. ேச� 
ஜாேவாி�� ேமாக� தாைஸ அவ�ைடய சேகாதர� அறி�க"ப9�தி ைவ�தா�. 
 
ேமாக� தாஸு�� எ"பFயாவ3 க�தியவாைர வி>9" ேபானா� ேபா3� எ�0 
இ��த3. #திய நா9கைள" பா��கலா�, #திய அVபவ�கைள அைடயலா� எ�E� 
ஆைச:� ஏ�ப>ட3. எனேவ அவ� ெத�னா"பிாி�கா,��" ேபாக எKவித தைட:� 
Hறாம� உட�ப>டா�. 
 
" எ�தைன கால� அ�ேக இ��கேவ'9�? ச�மான� எ�ன த�R�க�?" எ�0 
ேக>டா�. 
 
"ஒ� வ�ஷ�3�� ேமேல அ�� இ��க ேவ'F யிரா3. ேபாக வர �த� வ�"#" 
பிரயாண$ ெசல,� ெமா�த� 105 ப,E� த�கிேறா�. ெத�னா"பிாி�காவி� 
க�ெபனியி� வி��தாளியா யி�"I�களாதலா� ேவ0 ெசல, கிைடயா3" எ�றா� 
ேச� ஜாேவாி. 
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இதி-��3 த�ைம வ�கீ� எ�ற �ைறயி� அைழ�க வி�ைல ெய�0�, 
க�ெபனியி� ஊழியனாக இ��க$ ெசா�கிறா�க� எ�0� பாாிOட� ேமாக� தாO 
ெதாி�3ெகா' டா�. ஒ� வ�ஷ�3�� 105 ப,�, ச�மான�� �ைற, தா�. 
ஆயிE� ேபர� ேபசாம� அைத ஒ"#�ெகா'9 ேமாக� தாO ெத�னா"பிாி�கா 
ெச�ல ஆய�தமானா�. 
 
த�பி! இ3வைரயி� கா�திஜியி� சாி�திர�தி� விேச�. ச�பவ�கைளேயா Rர தீர$ 
ெசய�கைளேயா நீ காணவி�ைல. இனிேம� அ�தைகய ச�பவ�கC� ெசய�கC� 
ேமD� ேமD� ெதாட��3 வர"ேபாகி� றன. 
 
இ3 வைரயி� கா�திஜியி� சாி�திர�ைத� கவனி�தா� ஒ� விஷய� ெதாியவ��. 
மக�தான ஆ�மச�தி பைட�த ஒ� ஜீவைன" பிர�மா பைட�3 வி>9, "க' தி��F 
ஏ�பட"ேபாகிறேத!" எ�0 பய�3 வி>டா� ேபாD�! ஆைக யினாேலேய ஒ� 
சாதாரண �9�ப�தி� அ�த மகா #�ஷைர" பிற�க$ ெச�3 மிக$ சாதாரண 
�ைறயி� வாA�ைக ெதாட�க$ ெச�தா� ேபாD�! 
 
%வாமி விேவகான�த�, மகாகவி டாH� �த-யவ�கைள" ேபா� இள� 
பிராய�திேலேய கா�திஜியி� ேமைத:� ேம�ைம:� ேசாபி�கவி�ைல. ப'Fத 
ஜவாஹ�லாைல" ேபா� மகா�மா ெச�வ�தி� பிற�3 ெச�வ�தி� வளரவி�ைல. 
 
ஆனா� சிைறைய� தக��ெதறி�3வி>9 ெவளி வ�� மகா Rரைன" ேபால மகா�மா 
கா�தி:� சாதாரண வாA�ைக யி-��3 வி9ப>9$ சீ�கிர� ெவளிவ�வா�. 
அ"ேபா3. அவ�ைடய வாA�ைகயி� எ�தைனேயா வி�ைத நிகA$சிகைள:� Rர$ 
ெசய�கைள:� நீ கா'பா�. 
--------------- 

13. 13. 13. 13. அதி��ட/ பிரயாண�அதி��ட/ பிரயாண�அதி��ட/ பிரயாண�அதி��ட/ பிரயாண�    
 
இ�கிலா�3��" பாாிOட� பாீ>ைச��" பF�க" ேபான ேபா3 ேமாக� தாO ஒ� 
ப�க� உ�சாக� ெகா' F��தாD� ம�ெறா� ப�க� அ�ைனைய" பிாி�3 
ெச�D�பF ேந��த3 ப�றி வ��த"ப>டா�. ெத�னா"பிாி�கா,��" 
#ற"ப>டேபாேதா கOSாிபாைய" பிாிய ேந��த 3ப�றி வ��தினா�. 
இ�கிலா�தி-��3 ேமாக� தாO தி��பி வ�தபிற� அ�த� த�பதிகC�� 
இர'டாவ3 �ழ�ைத பிற�தி��த3. கOSாிபா���� க�வி க�பி�க,� ம�0� 
வாA, �ைறயி� சில சீ�தி��த�கைள� க�பி�க,� ேமாக� தாO �ய�0 வ�தா�. 
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ஆகேவ, இ��ைற அவ�கCைடய பிாி, இ�வ���� அதிக வ��த� அளி�த3. 
எனிE� ேமாக� தாO மன�ைத� திட"ப9�தி� ெகா'9, "இ�E� ஒ� 
வ�ஷ�3��� எ"பF:� ச�தி"ேபா�" எ�0 கOSாிபா���� ைதாிய� 
ெசா�-வி>9" #ற"ப>டா�. 
 
ப�பா��� வ�த3� பிரயாண�3�� ஒ� இைடa0 ஏ�ப>ட3. �றி"பி>ட க"ப-� 
�த� வ�"# F�க> கிைட�கவி�ைல ெய�0 தாதா அ"3�லா க�ெபனியி� 
ப�பா�� காாியOத� Hறினா�. 'ெட�'கி� அதாவ3 க"ப-� ேம� தள�தி� 
பிரயாண�3�� ஏ�பா9 ெச�யலா� எ�0� ெதாிவி�தா�. பாாிOடராகிய தா� 
�த� வ�"#��� கீேழ பிரயாண� ெச�வ3 ெகளரவ� �ைற, எ�0 ேமாக� தாO 
எ'ணினா�. (பி�கால�தி� ��றா� வ�"பிேலேய பிரயாண� ெச�ேவ� எ�0 
பிFவாத� ெச�த கா�திஜி தா� அ"ேபா3 அKவித� க�தினா�.) காாியOத� 
Hறியதி� அவ��� ந�பி�ைக ஏ�படவி�ைல. "நாேன ேபா� விசாாி�3" 
பா��கிேற�" எ�0 ெசா�-வி>9" ேபானா�. க"ப� தைலவைர$ ச�தி�3, 
"எ"பFயாவ3 ெந��கி" பிF�3 என�� ஓ� இட� க'9பிF�3� 
ெகா9�க�Hடாதா?" எ�0 ேக>டா�. க"ப-� தைலவ� ேமாக� தாைஸ� தைல 
�த� கா� வைரயி� ஒ� தடைவ உ�0" பா��தா�. ேமாக� தா\� ேதா�ற� 
எதனாேலேயா அவ�ைடய மனைத� கவ��த3. " எ�Eைடய ெசா�த அைறயி� 
இ�ெனா�வ�� பிரயாண� ெச�ய இட� இ��கிற3. அ�த இட�ைத 
ம�றவ�கC��$ சாதாரணமா�� ெகா9"பதி�ைல. ேவ'9மானா� உம��� 
த�கிேற�" எ�0 க"ப� தைலவ� Hறினா�. 
 
ேமாக� தாO மி�க மகிA$சி:ட� அைத ஏ�0� ெகா'9 ந�றி Hறினா�. 
காாியOதாிட� ெசா�- �த� வ�"# F�க> வா�க$ ெச�தா�. 
ெத�னா"பிாி�காவி� தம�� அதி��ட� கா�தி��கிற3 எ�ற ந�பி�ைக:ட� 
1893-� வ�ஷ� ஏ"ர� மாத�தி� பாாிOட� ேமாக� தாO கா�தி உ�சாகமாக� 
க"ப� ஏறி" பிரயாணமானா�. 
 
பாாிOட� ேமாக� தாஸு�� ம>9�தானா ெத�னா"பிாி�காவி� அதி��ட� 
கா�தி��த3? இ�தியா,��� உலக�3��ேம அதி��ட� கா�தி��த3. 
அநீதிைய:� ெகா9ைமைய:� எதி��3" ேபாரா9வத��$ ச�தியா�கிரஹ� எ� 
E� அஹி�சா த�ம ஆ:த�ைத� ெத�னா"பிாி�காவிேல ய�லவா கா�திஜி க'9 
பிF�3� தயாாி�தா� ! 
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பாாிOட� ேமாக� தாO கா�தியி� �கெவ>9 அ�த� க"ப� தைலவாி� மன�ைத� 
கவ��3வி>ட3 எ�0 ெசா�ேனன�லவா? எ�தவிதமான ந�ைமயிD� ஏேதE� 
ஒ� ெக9தD� Hட இ��ேத தீ�� ேபா-��கிற3. க"ப� தைலவாி� சிேநகித� 
ேமாக� தாO�� உதவியாக,� இ�� த3 ; ஒ� ெப�� அபாய�3��� அவைர 
உ�ளா�கிய3. 
 
பிரயாண�தி�ேபா3 ெபா=3 ேபா�காக ேமாக� தாஸு��� க"ப� தைலவ� 
ச3ர�க� ஆட� க�0� ெகா9�தா�. ேமாக� தாஸு� பிாிய�3ட� க�0� 
ெகா'டா�. ஆனா� இேலசி� ஆ>ட� பிFபடவி�ைல. எனிE� ேமாக� தாஸு�� 
ஆ>ட� ெசா�-� ெகா9"பதி� க"ப� தைலவாி� ஊ�க� சிறி3� தளரவி�ைல. 
 
வழியி� க"ப� நி�ற �த� 3ைற�க" ப>Fன� லா� பதி� ��0 நா� ெதாட��3 
கட� பிரயாண� ெச�த பிற� கைரயி� இற��வத�� ஆைச உ'டாவ3 
இய�#தாேன? க"ப-� பிரயாண� ெச�தவ�களி� பல� 3ைற�க�தி� இற�கி" 
ப>டண� பா��3 வர$ ெச�றா�க�. கா�திஜி:� ேபாக வி��பினா�. லா� 
3ைற�க� அபாயகரமான ெகா�தளி"# உ�ள 3 எ�0�, க"ப� நாDமணி 
ேநர�தி� #ற"ப>9 வி9ெம�0�, அத��� தி��பி வ�3வி9�பF:� க"ப� 
தைலவ� எ$சாி�ைக ெச�தா�. 
 
ேமாக� தாO லா� நகைர$ %�றி" பா��தா�. தபா� ஆI\� ேவைல ெச�த 
இ�திய �மாOதா�கCட� சிறி3, ேநர� ேபசி�ெகா'F��தா�. ஆ"பிாி�கா 
%ேதசிக� சிலைர:� ச�தி�3 அவ�கCைடய வாA�ைக �ைறைய" ப�றி� ேக>9� 
ெதாி�3 ெகா'டா�. இத��� ேநரமாகி வி>டபFயா� 3ைற�க�3�� 
அவசரமாக� தி��பினா�. 
 
அேத க"ப-� ேம� தள�தி� பிரயாண� ெச�த இ�E� சில இ�திய" பிரயாணிக� 
ஒ� ேவைளயாவ3 அைமதியாக$ சைம�3$ சா"பிடலா� எ�0 லா� 3ைற�க�தி� 
இற�கி யி��தா�க�. அவ�க� த�கCைடய வி�"ப�ைத" P��தி ெச�3 ெகா'9 
க"பD��" ேபாவத�காக" படகி� ஏறினா�க�. அ�த" படகிேலேய ேமாக� 
தாஸு� ஏறினா�. க"ப� தைலவ� எ$சாி�த3 ேபாலேவ கட� அ"ேபா3 
ெகா�தளி�க� ெதாட�கியி��த3. படகிேலா H>ட� அதிக�. ஆைகயா� க"ப-� 
ஏ0வத�கான ஏணி�� அ�கி� படைக நி0�த�Fயவி�ைல. ஏணியி� அ�கி� 
பட� ேபா�� ; ஆனா� யா�� ஏணியி� ஏ0வத���� அ�கி��3 நக��3வி9�. 
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க"ப� #ற"ப9வத�கான �த� ச�� ஊ தியாகி வி>ட3. ேமாக� தாO ெபாி3�  
கவைலயைட�தா�. இைதெய�லா� க"ப-� ேம� தள�தி� நி�0 
பா��3�ெகா'F��த க"ப� தைலவ� �றி"பி>ட கால அள,��ேம� ஐ�3 
நிமிஷ� க"பைல நி0�தி ைவ�தா�. க"பD�� அ�கி� மித�த இ�ெனா� படகி� 
ேமாக� தாO ப�3 &பா� ெகா9�3 ஏறி� ெகா'டா�. அ�த" படகி� H>ட� 
இ�லாதபFயா� ச�0 இல�வாக ஏணியி� அ�கி� அைத$ ெசD�த �F�த3. 
ஆனா� பட� ஏணிய�கி� வ�தேபா3, ஏணி S�க"ப>9 வி>ட3. க"ப� தைலவ� 
ேமாக�தா\� நிைலைய" பா��3 இர�க� ெகா'டா�. ேமேலயி��3 ஒ� 
கயி�ைற� ெதா�கவிட$ ெச�தா�. அைத" பிF�3�ெகா'9 ேமாக� தாO ஏறி� 
க"ப-� தள�தி� அFைவ�தாேரா, இ�ைலேயா, க"பD� #ற"ப>9 வி>ட3. 
ம�ற" பிரயாணிக� க"ப-� ஏற �Fயாம� பி� த���பF ேந��த3. 
 
இKவிதமாக, க"ப� தைலவாி� ந># லா�வி� ேமாக� தாஸு�� மிக,� 
உதவியாக இ��த3. வழியி-��த ஸா�\பா� எ�E� ம�ெறா� 3ைற�க�தி� 
அ�த ந>பினா� ெப�� அபாய� ேந��த3. க"ப� தைலவ� ேமாக� தாைஸ:� 
ம�ெறா� ஆ�கில ந'பைர:� "�ஷாலாக� கைர��" ேபா�வரலா�" எ�0 
ெசா�- அைழ�3$ ெச�றா�. ' �ஷா�' எ�றா� எ�ன எ�ப3 �த-� ேமாக� 
தாஸு��� ெதாியவி�ைல. கைரயிேல இற�கி" ப>டண�3��� ேபான பிற�, 
'�ஷா�' எ�றா� 'விபசார வி9தி' எ�0 ெதாி�த3. அ�தைகய வி9தி ஒ�0�� ஒ� 
மனித� அவ�கைள அைழ�3$ ெச�றா�. ஒKெவா�வைர:� ஒ� தனி அைற��� 
ேபாக$ ெச�தா�. ேமாக� தாO #��த அைறயி� ஒ� நீ�ேரா Oதிாீ இ��தா�. 
அ"ேபா3தா� தா� வ�தி��த இட� இ"பF"ப>டெத�ப3 ேமாக� தாஸு��� 
ெதாி�த3. ெவ>க�� அ�வ�"#� அவைர" பி9�கி� தி�றன. சிறி3 ேநர� 
ஊைமைய"ேபா� ெமளனமாக நி�றா�; பிற� ெநா�த மன�3ட� ெவளிேய வ�தா�. 
 
க"ப� தைலவ� ெவளிவ�த3� ேமாக� தா\� மேனா நிைலைய� ெதாி�3 
ெகா'9 அவைர" பாிகசி�தா�. ஆனா� ேமாக� தாேஸா அ�த" பாிகாச�ைத" 
ெபா�> ப9�த வி�ைல. இ�த ம>9� பாவ� �ழியி� விழாம� த"பிேனாேம எ�0 
கட,C�� ந�றி ெசD�தினா�. க�ைண� கடலான பகவாEைடய அ�ேள 
அ$சமய� த�ைம� த9�3 ஆ>ெகா'ட3 எ�ற எ'ண�தினா� இைறவனிட� 
அவ�ைடய ந�பி�ைக வD" ெப�ற3. 
 
ஸா�\பா���" பிற� ெமாஸா�பி� 3ைற�க�தி� க"ப� சில நா� நி�0 வி>9 
அ9�தபFயாக ட�ப� 3ைற �க�ைத அைட�த3. ெத�னா"பிாி�காவி� ேந>டா�, 
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Fரா�Oவா�, ஆரG% பிாீ Oேட> எ�E� மாகாண�க� உ'9. ேந>டா� 
மாகாண�தி� 3ைற�க" ப>Fன� ட�ப�. இ�தியாவி-��3 ெத�னா"பிாி�கா 
ெச�D� பிரயாணிக� சாதாரணமா� ட�ப� 3ைற�க�திேல தா� இற��வ3 
வழ�க�. 
 
ேமாக� தாைஸ வரேவ�பத�காக� தாதா அ"3�லா ேச� 3ைற�க�3�� 
வ�தி��தா�. அ"3�லா ேச�3�� அறி�கமான ெவ�ைள�கார� பல� 
3ைற�க�தி� இ��தைத:�, அவ�க� அ"3�லா ேச�ைத அKவள, 
மாியாைதயாக நட�தவி�ைல ெய�பைத:� ேமாக� தாO கவனி���பF ேந��த3. 
இ3 அவ��� விய"ைப:� வ��த�ைத:� அளி�த3. அேதா9 ேம�பF 
ெவ�ைள�கார�க� ேமாக� தாைஸ ஏேதா ஒ� விேநாத" பிராணிைய" 
பா�"ப3ேபா� உ�0" பா�"பைத:� கவனி�க ேந��த3. 
 
ேமாக� தாO இ�கிலா�தி-��தேபா3 அ�கி��த ஆ�கிேலய� இ"பF ெய�லா� 
நட�3 ெகா�ள வி�ைல. இ�தியாவி� ஆ�கில உ�திேயாகOத� அக�பாவ�3டE� 
�ர>9� தனமாக,� நட�3 ெகா'ட அVபவ� அவ�ைடய மன�தி� ஆA�3 
பதி�தி��த3. ட�ப� 3ைற�க�தி� இற�கின ,டேனேய இ�ேக 
ெவ�ைள�காராி� அக�பாவ� அபாிமித� எ�பைத ேமாக� தாO அறி�3 
ெகா�ளலாயி�0. இர'9 நாைள��" பிற� ட�ப� நகாி� நீதி ம�ற�3��$ 
ெச�ற ேபா3 அைத இ�E� ந�றா� மன�தி� பதி:�பF அவ� ெதாி�3 ெகா�ள 
ேந��த3. 
 
3ைற�க�தி-��3 ேமாக� தாைஸ அ"3�லா ேச� தம3 வியாபார� க�ெபனியி� 
க>Fட�3�� அைழ�3$ ெச�றா�. அவ� ��கியமாக எத�காக வ�தாேரா அ�த 
வழ�� Fரா�Oவா� மாகண�தி� பிாி>ேடாாியா நகாி� நட�3 வ�கிறெத�0 
ேமாக� தாO ெதாி�3 ெகா'டா�. 
 
தாதா அ"3�லா ேச�3�� ேமாக� தாைஸ" ப�றி அKவள, ந�ல அபி"பிராய� 
ஏ�படவி�ைல. "இவைர" பிF�3 எத�காக அE"பினா�க�? இவரா� எ�ன 
உபேயாக�? R' பண$ ெசல, தா�!" எ�0 அவ� நிைன"ப3 ேபால� காண" 
ப>ட3. 
 
அ"3�லா ேச� அKவளவாக" பF�த மனித� அ�ல, ஆனா� அறி,� H�ைம:� 
உலக அVபவ�� ெப�றவ�. ெத�னா"பிாி�காவி� வியாபார� நட�திய ெபாிய 
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இ�திய� க�ெபனிகC��� அ"3�லா க�ெபனிதா� மிக" ெபாிய3. ெசா�ப 
ஆ�கில பாஷா ஞான� அவ��� இ��த3. அைத� ெகா'9 ஐேரா"பிய� 
க�ெபனிகCட� அவ� வ��தக�� விவகார�� நட�தி வ�தா�. வ�கீ�கC�� 
ேவ'Fய ச>ட 'பாயி'9’கைள ெய�லா� அவ� எ9�3$ ெசா�- வி9வா�. 
ெத�னா"பிாி�காவி� இ��த இ�திய�க� அைனவ�� அ"3�லா ேச�திட� 
ெப�மதி"# ைவ�தி��தா�க�. 
 
இKவள, உய��த மனிதராயி��தாD� அவாிட�தி� ஒ� �ைற இ��த3. ெபாிய 
ச�ேதக" பிராணி ! இேலசி� யாைர:� அவ� ந�பிவிட மா>டா�. 
 
ேக�, த�பி ! பாாிOட� எ�. ேக. கா�திைய� தனியாக" பிாி>ேடாாியா,�� அE"ப 
அவ� தய�கினா�. ஏ� ெதாி:மா? பிாி>ேடாாியாவிேல தா� அவ� ெதா9�தி��த 
வழ�கி� பிரதிவாதிக� இ��தா�க�. இ�த இள�பி�ைள பாாிOடைர ேம�பF 
பிரதிவாதிக� த�க� வச"ப9�தி� ெகா'9 வி>டா� எ�ன ெச�கிற3 எ�0 
ச�ேதக" ப>டா�. அதாவ3 த��ைடய க�ெபனியி� பாாிOட� கா�தி ச�பள� 
வா�கி�ெகா'9 எதி�� க>சி�கார�கCட� ேச��3 தம��� 3ேராக� ெச�3விட� 
H9� எ�0 நிைன�தா� ! எ"பF யி��கிற3 கைத? பி�னா�, அ�த இள� 
பாாிOடைர" ப�றி தாதா அ"3�லா மிக ந�றா�� ெதாி�3 ெகா'டா�. தா� 
அவைர" ப�றி அKவித� ச�ேதகி�த3 எKவள, ெபாிய தவ0 எ�பைத:� 
உண��தா�. 
------------- 

14. 14. 14. 14. தைல/பாைக� தகரா.தைல/பாைக� தகரா.தைல/பாைக� தகரா.தைல/பாைக� தகரா.    
 
பாாிOட� ேமாக� தாO கா�தி ட�பE�� வ�த ��றா� நா� அவைர� தாதா 
அ"3�லா ட�ப� ேகா�>9�� அைழ�3$ ெச�றா�. அ�ேக பல���� #3 
பாாிOடைர அறி�க� ெச�3 ைவ�த3ட� த��ைடய வ�கீD��" ப�க�தி� 
அவைர உ>கார ைவ�தா�. 
 
அ3வைரயி� பாாிOட� கா�தி�� உ�சாகமாகேவ இ��த3. சிறி3 ேநர�3� 
ெக�லா� த�ைம மாஜிO>ேர> உ�0" பா��3� ெகா'F�"ப3 அவ�ைடய 
கவன�3�� வ�த3. "இ3 எ�ன? ஏ� இ"பF ந�ைம" பா��கிறா�? 3ைற�க�தி� 
இ��த ெவ�ைள�கார�க� ஏேதா விசி�திர" பிராணி எ�0 எ'ணி, ந�ைம" 
பா��தா�கேள, அ3ேபா� அ�லவா இ�த மாஜிO>ேர>9� பா��கிறா�? " எ�0 
கா�திஜி எ'ணமி>9� ெகா'F����ேபாேத மாஜிO>ேர> அவைர ேநா�கி ஓ� 
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உ�தர, ேபா>டா�. "உ��ைடய தைலயி� ைவ�தி���� தைல"பாைகைய 
எ9�3வி9� !" எ�ப3 தா� அ�த உ�தர,. 
 
த�பி! பாாிOட� கா�தி ெத�னா"பிாி�கா ெச�ற ேபா3 நீளமான ெசா�கா:� 
தைல"பாைக:� தாி�3� ெகா'F�� தா�. இ�கிலா�தி� வசி�த கால�தி� சில 
மாத� அவ� நாகாிக உைடதாி�3" பா��3" பி�னா� அைத� ைகவி>9 வி>டா� 
எ�ப3 நிைனவி��கிறத�லவா? எனேவ, ெத�னா" பிாி�கா ெச�றேபா3 அவ� 
ெதா"பி ைவ�3� ெகா�ள வி�ைல. 'கா�தி ��லா' எ�0 ெசா�கிேறாேம, அ�த 
மாதிாி� ��லா,� ைவ�3� ெகா�ள வி�ைல. ெகளரவமான இ�திய�க� அ�த� 
கால�தி� தைல"பாைக அணி�3 ெகா�வேத வழ�கமா யி��தபFயா� அத�பF 
கா�திஜி:� தைல"பாைக ைவ�3� ெகா'F��தா�. 
 
ஆகேவ மாஜிO>ேர> பகிர�க� ேகா�>F� அ�தைன ேப��� ��னா� 
"தைல"பாைகைய எ9�!" எ�0 உ�தர, ேபா>ட3� கா�திஜி�� ஒேர திைக"பா�" 
ேபா�வி> ட3. அ�த உ�தரவி� காரண� அவ��� ந�றா� விள�க வி�ைல. 
ஆனா� அ3 த�ைம அெகௗரவ" ப9�3வ3 எ�0 ம>9� ெதாி�3 ெகா'டா�. 
ஆைகயா� உ�தரைவ நிைற ேவ�ற அவ� வி��பவி�ைல. விவர�கைள ந�றா�� 
ெதாி�3. ெகா�வத�� ��னா� எ9�க மா>ேட�" எ�0 ெசா�-� ேகா�>F� 
'கலா>டா’ ெச�ய,� அவ� வி��பவி�ைல. ச>ெட�0 எ=�3 ேகா�>9�� 
ெவளிேய வ�3வி>டா�. 
 
பி�பா9 ேச� அ"3�லா,� ெவளிேய வ�த3� அவாிட� விவர� ேக>டா�. 
��கியமாக, தாதா அ"3�லா ேச� தைல"பாைக அணி�தி��3� அைத எ9���பF 
மாஜிO> ேர> ெசா�லாம� தம�� ம>9� உ�தர, ேபா>ட3, கா�திஜி�� விய"பா 
யி��த3. இத� காரண�ைத� தாதா அ"3�லா விள�கி$ ெசா�னா�. 
 
ெத�னா"பிாி�காவி� இ��த இ�திய�க� பல பிாி,களாக" 
பிாி�க"ப>F��தா�க�. �த� ப�தியா� �O-� வியாபாாிக� ; இர'டாவ3 
ப�தியா� ஹி�3 �மாOதா�க� ; ��றாவ3 பிாிவின� பா�\க�. �O-� 
வ��தக�க� த�கைள 'அராபிய�' எ�0�, பா�\க� த�கைள" ’பார\க� ' எ�0� 
ெசா�-� ெகா'டா�க�. ஆைகயா� அவ�க� தைல"பாைக ைவ�3� ெகா�ள 
அVமதி�க" ப>டன�. ஆனா� ஹி�3 �மாOதா�கேளா த�கைள "இ�திய�க�" 
எ�0 தா� ெசா�-� ெகா�ள ேவ'Fயி��த3. ேவ0 நா>F� ெபயைர அவ�க� 
ெசா�-� ெகா�வத�கி�ைலேய ! 
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அேரபியா,�, பாரbக�� %த�திர ேதச�க�. ஆைகயா� அராபிய� எ�0� 
பார\க� எ�0� ெசா�-�ெகா'ட வ�கC��� ெத�னா"பிாி�கா 
ெவ�ைள�கார�க� ெகாGச� மாியாைத அளி�தா�க�. அவ�க� இ�ட�ேபா� 
உைட தாி��� உாிைம:� அளி�தா�க�. ஆனா� இ�தியா அFைம இ�தியா 
தாேன? அFைம இ�திய�கC��� தைலயிேல தைல" பாைக எ�ன ேவ'F� 
கிட�த3? - இKவித� ெத�னா" பிாி�கா ெவ�ைள�கார�க� க�தினா�க�. 
 
இ�திய�களி� ேம�ெசா�ன ��0 ப�தியாைர� தவிர நாலாவ3 ஒ� ப�தியின�� 
இ��தன�. இவ�க� இ�தியாவி-��3 வ�தி��த ஒ"ப�த� H-கC� மாஜி 
ஒ"ப�த� H-கC�தா�. இவ�கேள ெதாைகயி� அதிகமானவ�க�. ெப��பாD� 
தமிA நா>F-��3� ஆ�திர ேதச�தி-��3� ஓரள, வடநா>F-��3� இவ�க� 
வ�தி��தா�க�. ஐ�3 வ�ஷ� ேதா>ட ேவைலேயா ேவ0 ேவைலேயா ெச�வதாக 
ஒ"ப�த� ெச�3 ெகா'9 வ�தவ�களாைகயா� 'ஒ"ப�த� H-க�' எ�0 இவ�க� 
ெசா�ல"ப>டன�. இ3 காரணமாக� ெத�னா"பிாி�காவி� ெவ�ைள�கார�க� 
இ�திய�க� அைனவைர:ேம 'H-'க� எ�0 அைழ�தா�க�. 
 
இ�திய�கC��� 'H- ' எ�ற ெபயேரா9, 'ஸாமி' எ�ற ெபய�� ெத�னா"-
பிாி�காவி� வழ�கி�0. 'ஸாமி ' எ"பF வ�த3 ெதாி:மா? ெப��பாலான ஒ"ப�த� 
ெதாழிலாள� ெத�னி�தியாவி-��3 ேபானவ�க� அ�லவா? ெத�னி�திய�களி� 
ெபய�க� ெப��பாD� ராமஸாமி, கி��ண ஸாமி, ேகாவி�தஸாமி, நாராயண 
ஸாமி, சிவஸாமி எ�0 ஒேர ஸாமி மயமாக இ���� எ�ப3 உன��� ெதாி:ேம? 
எனேவ, ெத�னா"பிாி�கா ெவ�ைள�கார�க� இ�திய�கைள" ப�றி� 
�றி"பி9�ேபா3 'H-' எ�0 ெசா�லாவிF�, 'ஸாமி' எ�பா�க�. அவ�கCைடய 
மனசி�, 'ஸாமி' எ�ப3 'H- '�� மா�0" ெபய� ! இ�திய�களி� ெகாGச� 
வாசாலக�களாயி�"பவ�க� ெவ�ைள�கார� த�கைள 'ஸாமி' எ�0 
அைழ���ேபா3, "ஸாமி எ�றா� எஜமான� எ�0 அ��த� ; நா� உன�� 
எஜமானனா?" எ�0 ேக> பா�களா�. ஆனா� அKவித� ேக>பவ�க� 
ெவ�ைள�கார�களிட� அFபட,� தயாராயி��க ேவ'9மா� ! ஆ�, த�பி! அ�த� 
கால�தி� ெத�னா"பிாி�கா ெவ�ைள�கார�க� இ�திய�கைள அF"ப3 ச�வ 
சாதாரண�. இைத" ப�றி ேமேல அதிகமாக நீ ெதாி�3ெகா�ள ேநாி9�. 
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இ"ேபா3 தைல"பாைக விஷய�3��� தி��பி வ�ேவா�. தாதா அ"3�லாவிட� 
த��ைடய தைல"பாைகைய" ப�றி மாஜிO>ேர>9�� எ�ன ஆ>ேசப� எ�0 
கா�திஜி ேக>9 ேம�Hறிய விவர�ைத� ெதாி�3ெகா'டா�. 
 
உடேன, அ�0 ேகா�>F� நட�த ச�பவ�ைத"ப�றி" ப�திாிைககC�� ஒ� கFத� 
எ=தினா�. தா� தைல"பாைக அணி�தி��த3 நியாய� எ�0�, மாஜிO>ேர>F� 
உ�தர, தவறான 3 எ�0� அ�த� கFத�தி� வாதமி>F��தா�. இ�த� கFத�ைத$ 
சில ப�திாிைகக� பிர%ாி�தன. பிர%ாி�த ேதா9 "ேவ'டாத வி��தாளி " எ�0 
கா�திஜி��" ப> ட� [>F அவ�ைடய பிFவாத" ேபா�ைக� க'F�3 எ=தின. 
ஒ� சில� கா�திஜிைய ஆதாி�3" ப�திாிைககC��� கFத� எ=தினா�க�. 
ஆக�HF, கா�திஜி ெத�னா"பிாி�கா,�� வ�3 சில நாைள���ேளேய 
அவ�ைடய ெபய� மிக,� பிரபல மைட�த3. 
 
பாாிOட� கா�தி ட�ப� நகாி� சிலநா� த�கினா�. அ� நகாி� வசி�த மிOட� பா�, 
மிOட� %பா� கா>பிேர, பா�\ ரOட�ஜி, ஆத�ஜி மியாகா� �த-ய இ�திய" 
பிர�க�கைள அறி�க� ெச�3ெகா'டா�. 
 
இ�த நிைலயி� பிாி>ேடாாியாவி-��3 தாதா அ"3�லா,��� கFத� வ�த3. 
"வழ�� ஆர�பமாக" ேபாகிற3. நீ�களாவ3 உ�கCைடய பிரதிநிதியாவ3 உடேன 
வ�3 ேசரேவ'Fய3" எ�0 அதி� எ=தியி��த3. 
 
இ�த� கFத�ைத அ"3�லா ேச� கா�திஜியிட� கா>F, "பிாி>ேடாாியா,��" 
ேபாகிறீரா?" எ�0 ேக> டா�. "�த-� வழ�ைக" ப�றிய விவர�கைள� ெதாி�3 
ெகா�கிேற�" எ�றா� கா�திஜி. அவ��� வழ�கி� விவர�கைள� 
ெதாிய"ப9�3�பF தாதா அ"3�லா த� �மாOதா�கC��$ ெசா�னா�. 
 
அ�த வழ��, ெப��பாD� கண��கைள" ப�றிய3. ஆகேவ ஆர�ப�தி� 
கா�திஜி��� தைலகா� ஒ�0� ெதாிய வி�ைல. ப�0 வர, VZ�க�கைள" 
ப�றி� �மாOதா�க� ெசா�ன3 ஒ�0� அவ���" பிFபடவி�ைல. �ழ"ப� தா� 
அதிகமாயி�0. �மாOதா�க� அF�கF 'பி. ேநா>' எ�0 �றி"பி>டா�க�. 'பி. 
ேநா>' எ�றா� எ�ன எ�பேத இவ���� ெதாியவி�ைல. கைடசியாக� �மாOதா� 
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கைள� ேக>டா�. அவ�க� சிாி�3வி>9, 'பிராமிஸாி ேநா>' எ�0 ெசா�னா�க�. 
இத�ேபாி� கா�திஜி கண�� �ைறைய" ப�றி விவாி��� #�தக� ஒ�ைற 
வா�கி" பF�தா�. அத��" பிற� ஒ�வா0 விஷய� ெதளிவாயி�0 ; வழ�� 
ச�ப�தமான VZ�க�கC� #ாி�தன. 
 
பிற�, ேமாக� தாO "பிாி>ேடாாியா,��" #ற"பட நா� தயா� !" எ�0 
அ"3�லாவிட� ெதாிவி�தா�. 
 
த�பி ! ஆதி கால�தி-��3 மகா�கC� மகாிஷிகC� மத� தைலவ�கC� 
அ�ைப:� அஹி�ைசைய:� ப�றி$ ெசா�-யி��கிறா�க�. அதாவ3 
"எ�லாாிட�� அ�பா யி��கேவ'9� ; யாைர:� எத�காக,� ஹி�சி�க� 
Hடா3!" எ�0 உபேதச� ெச�தி��கிறா�க�. "அஹி�சா பரேமா த�ம: " எ�E� 
அ�ைமயான வா�கிய�ைத:� நீ ேக�வி"ப>F�"பா�. ஆகேவ, அ�#� 
அஹி�ைச:� உல க�3��" #திய விஷய�க� அ�ல. 
 
ஆனா� அ�ைப:� அஹி�ைசைய:� ��கால�தி� உபேதசி�த ெபாிேயா�க� 
அவ�ைற மனிதEைடய ந�வாA,��ாிய ேமலான �ண�களாக,� ேமா>ச 
சாதன�களாக,� உபேதசி�தா�கேள தவிர, அ�த �ண�கைள உலகிD�ள 
தீைமகைள எதி��3" ேபாரா9வத��ாிய ஆ:த�களாக உபேயாகி�கலா� எ�0 
ெசா�லவி�ைல. அ�ைப:� அஹி�ைசைய:� ச�க� தீைமகைள ஒழி"பத�� 
ஆ:த�களாக$ ெச�3 கா>Fய அவதார #�ஷ� மகா�மா கா�தி தா�. அ�#� 
அஹி�ைச:� எ"பF� கா�திஜியி� ைகயி� சிற�த வ-ைம:�ள ஆ:த�களாயின 
எ�பைத நா� ெதாி�3 ெகா'F��கிேறா�. அ�த ஆ:த�க� எ"பF� கா�தி 
மகானி� உ�ள�தி� உ�வாக ஆர�பி�தன எ�பைத இ" ேபா3 நீ பா��க" 
ேபாகிறா�. 
---------------- 

15. 15. 15. 15. வழியி� ேந��த விப�&வழியி� ேந��த விப�&வழியி� ேந��த விப�&வழியி� ேந��த விப�&    
 
தாதா அ"3�லா ேச� மி�க �� ஜா�கிரைத :�ளவ�, பாாிOட� கா�தி 
பிாி>ேடாாியா,��" ேபாக� தயா� எ�0 ெதாிவி�த3� பிரயாண�3�� ஏ�பா9 
ெச�தா�. பிற� கா�திஜிைய" பா��3, "பிாி>ேடாாியாவி� எ�ேக த��R�?" எ� 0 
ேக>டா�. 
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" எ�ேக த���பF ெசா�கிறீ�கேளா, அ�ேக த��கிேற�" எ�றா� கா�திஜி. 
 
"சாி ; உம�� ஜாைக ஏ�ப9�தி� ெகா9���பF அ�ேக:�ள ந��ைடய வ�கீD�� 
எ=3கிேற�. இ�E� சில ந'ப�கC��� உ�ைம" ப�றி எ=3கிேற�. ஆனா� 
அவ�களி� யாேரா9� நீ� த�கேவ'டா�. ந� எதிராளி��" பிாி>ேடாாியாவி� 
அதிக ெச�வா�� உ'9. ந� �ைடய கFத�க� எ�லா� அ�தர�கமாக இ��க 
ேவ'9�. யாராவ3 ந��ைடய கFத�கைள" பF�க ேந��3. வி>டா� நம��" 
ெப�� தீ�� விைள:�!" எ�0 அ"3�லா ேச� பல�ைற எ$சாி�தா�. 
 
அத��" பாாிOட� ேமாக� தாO Hறியதாவ3: "நம3 வ�கீ� ஏ�ப9�3� 
ஜாைகயிேலேய த��கிேற�. அ�ல3 நாேன இட� ேதF� ெகா�கிேற�. ஆனா� 
ஒ� விஷய�தி� தா�க� நி�மதியாக இ��க�. நம��� அ�தர�கமான விஷய� 
ேவ0 யா���� ெதாியவரா3. எதி�� க>சியாைர:� பழ�க� ெச�3 ெகா�ளலா� 
எ�ேற எ'ணியி��கிேற�. H9மானா� ந��ைடய வழ�ைக� ேகா�> 9�� 
ெவளியி� ராஜியாக� தீ��3� ெகா�ள" பிரய�தன� ெச�ேவ�. பா��க" ேபானா�, 
பிரதிவாதி த�கCைடய ெந��கிய உறவின�தாேன?" 
 
வழ�கி� பிரதிவாதியி� ெபய� ேச� தேய" ஹாஜி கா� �க�ம3 எ�0�, அவ� 
அ"3�லா ேச�தி� ெந��கிய உறவின� எ�0� கா�திஜி ெதாி�3 
ெகா'F��தா�. இவ�க� ஒ�வ��ெகா�வ� வழ��� ெதா9�3� ெகா'F�"ப3 
எKவள, Rணான காாிய� எ�0 அவ���� ேதா�றிய3. இ�திய�க� 
எ�லாைர:� அல>சியமாக,� அவமதி"ேபா9� பா���� ெவ�ைள�கார�கC�� 
ம�தியி� வாA�3ெகா'ேட இ�திய�க� ஒ�வேரா ெடா�வ� ச'ைட 
பிF�3�ெகா' F�"பதி� �ைறேக9 கா�திஜியி� உ�ள�ைத உ0�திய3. 
 
'ராஜி ' எ�E� வா��ைதைய� ேக>ட3� அ"3�லா ேச� சிறி3 தி9�கி>டா�. 
ஆனா� கா�திஜிைய" ப�றி அவ�ைடய அபி"பிராய� இ�த$ சில 
நாைள���ேளேய மாறி"ேபா யி��த3. அவாிட� ந�மதி"# ஏ�ப>F��த3. 
ஆகேவ அ"3�லா ேச� Hறியதாவ3 :- "ஆ�, ஆ� ! ேகா�>9�� ெவளிேய வழ��� 
தீ��3வி>டா� ந�ல3தா�. ஆனா� தேய" ேச� இேலசி� ராஜி�� வ�� மனித� 
அ�ல. ந��ைடய இரகசிய�கைள அறி�3 ெகா'9 ந�ைம� கவிA�3 விட" 
பா�"பா�. ஆைகயா� நீ� ச�வ ஜா�கிரைதயாயி��க ேவ'9�. எ�த� 
காாிய�ைத:� ஒ� �ைற�� இர'9 �ைற ேயாசி�3$ ெச�யேவ'9�." 
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"தா�க� சிறி3� கவைல"படேவ'டா�. வழ�� விவர�கைள" ப�றி நா� தேய" 
ேச�தினிடமாவ3 அ�ல3 ேவ0 யாாிடமாவ3 ஒ�நாC� ேபசமா>ேட�. ராஜி 
ெச�3 ெகா'9 வி9வ3 ந�ல3 எ�0 ம>9� ெபா3"பைடயாக ேயாசைன 
H0ேவ�" எ�றா� பாாிOட� கா�தி. 
 
இத�� அ"3�லா ேச� ஆ>ேசப� ெசா�லவி�ைல. பிரயாண�3�� ஏ�பா9 
ெச�ய"ப>ட3. கா�திஜி ரயி-� �த� வ�"# F�க> வா�கி�ெகா'டா�. 
ெத�னா"பிாி�கா ரயி�களி� �த� வ�"#" பிரயாணிகளா யி��தாD� இரவி� 
ப9�ைக ' ச"ைள '�காக� தனியாக ஐ�3 ஷி�-� ெகா9�3 F�க> வா�க 
ேவZமா�. இைத:� வா�கிவி9�பF அ"3�லா ேச� ெசா�னா�. ஆனா� கா�திஜி 
அKவித� R' ெசல, ெச�ய வி��பவி�ைல. அ"3�லா ேச� ம0பF:�, "இ�ேக 
பா��! இ3 இ�தியா ேதச� அ�0. �� ஜா�கிரைத அவசிய�. ஆ'டவ� 
#'ணிய�தி� நம��" பண� க�ட� கிைடயா3. ஆைகயா� சி�கன� ெச�ய 
எ'ணி R' க�ட�கைள விைல�� வா�கி�ெகா�ள ேவ'டா�" எ�றா�. 
 
'ெரா�ப வ�தன� ; எ�Eைடய காாிய�கைள நாேன பா��3�ெகா�ேவ�. தா�க� 
எ�ைன"ப�றி� கவைல"படா தி��தா� ேபா3�!" எ�றா� ேமாக� தாO. 
* * * 
 
தாதா அ"3�லா ேச�தி� ேயாசைன"பF ெச�யாததி� பலைன விைரவிேலேய 
ேமாக� தாO உண��பF ேநாி>ட3. ேந>டா-� தைலநகரமாகிய 
ேமாி>Oப����� இர, 9 மணி�� ரயி� ேபா�$ ேச��த3. இ�த Oேடஷனி� 
பிரயாணிகC��" ப9�ைக ெகா9�க" ப9வ3 வழ�க�. ஒ� ரயி�ேவ ஊழிய� 
வ�3, "ப9�ைக ேவ'9மா? " எ�0 கா�திஜிைய� ேக>டா�. "ேவ'டா� ; 
எ�னிட� ப9�ைக இ��கிற3 !" எ�0 கா�திஜி விைடயளி�தா�. அ�த ஊழிய� 
ெச�ற பிற�, ெவ�ைள�கார" பிரயாணி ஒ�வ� வ�3, கா�திஜிைய ேமD� கீ=� 
உ�0" பா��தா�. க0"# மனித� ஒ�வ� �த� வ�"# ரயி-� உ>கா��தி��தைத" 
பா��த3� அவ�ைடய மன� ெப�� ச�கட�3�� ஆளாகி வி>ட3. ேபாD�! அவ� 
ேபா� இர'9 ரயி�ேவ உ�திேயாகOத�கைள அைழ�3�ெகா'9 வ�3 
ேச��தா�. எ�லா�� ேமாக� தாைஸ உ�0"பா��3�ெகா'9 நி�றா�க�. கைட 
சியி� இ�ெனா� உ�திேயாகOத� வ�3, "கீேழ இற��; சாமா� ஏ�0� வ'Fயி� 
ேபா� ஏறி�ெகா� !" எ�றா�. 
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"எ�னிட� �த� வ�"# ரயி� F�க> இ��கிற3, ஐயா !" எ�0 கா�திஜி 
மாியாைதயாக$ ெசா�னா�. 
 
"அ�கைற யி�ைல; நீ ேபா�$ சாமா� வ'Fயிேல தா� ஏறி�ெகா�ள ேவ'9�. 
இ�த வ'Fயி� இட� ெகா9�க �Fயா3!" எ�றா� உ�திேயாகOத�. 
 
"ட�பனி� இ�த வ'Fயிேல தா� என�� இட� ெகா9�க"ப>ட3. இதிேலதா� 
நா� பிரயாண� ெச�ேவ�" எ�0 உ0தியான �ர-� Hறினா� கா�திஜி. 
* * * 
 
இ�த இட�தி� நீ ஒ� விஷய�ைத ஞாபக"ப9�தி� ெகா�ள ேவ'9�, த�பி! 
கா�திஜியி� �ணாதிசய�தி� ஒ� விேசஷ� அவ�ைடய மன உ0தி எ�பைத 
ஏ�ெகனேவ நீ அறி�தி��கிறா�. சீைம" பிரயாண� ெச�வ3 தவ0 எ�0 சாதி� 
H>ட�தா� ெசா�னா�க�; ஆனா� கா�திஜி அைத" ெபா�>ப9�தாம� 
கிள�பிவி>டா�. சீைமயி� பல� அவைர எ"பFயாவ3 #லா� உ'ண$ ெச�3விட 
ேவ'9� எ�0 ெப�� பிரய�தன� ெச�தா�க�; ஆனா� அத�� அவ� 
உட�படவி�ைல. தம��$ சாி ெய�0 ேதா�0வைத" பிற� த9"பத�காக� 
கா�திஜி ைகவிடமா>டா�; தம��" பிச� எ�0 ேதா�0வைத ம�றவ�க� 
ெசா�வத�காக$ ெச�ய ,� மா>டா�. இ�தைகய மன உ0தி கா�திஜியி� 
இய�ைகயி� ஏ�ப>F��த3. அ�த மன உ0தியி-��3தா� ச�தி யா�கிரஹ� 
எ�E� #திய அஹி�ைச ஆ:த� உதயமாயி�0. 
 
பிற� ெசா�கிறா�க� எ�பத�காக ம>9ம�லாம�, பிற� க�ட"ப9�3வா�கேள 
எ�பத�காக,� சாியான காாிய� ைத� ைகவிட� Hடா3 எ�ப3 கா�திஜி 
உபேதசி�த ��கிய வாA�ைக� த�3வ�. அ�த உய��த த�3வ� அவ�ைடய 
வாA�ைகயி� எ"பF உ�வாக ஆர�பி�த3 எ�பைத இேதா நீ பா��க" ேபாகிறா�. 
* * * 
 
பாாிOட� கா�தி "இ�த வ'Fயிேலதா� பிரயாண� ெச�ய" ேபாகிேற�" எ�0 
உ0தியாக$ ெசா�ன3� அவைர இற�க$ ெசா�ன ரயி� உ�திேயாகOத���� 
க9� ேகாப� வ�3 வி>ட3. அவ�ைடய மீைச 3F�த3. 
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"மாியாைதயாக இ�த வ'Fைய வி>9 இற��கிறாயா? அ�ல 3 ேபா]Oகாரைன  
அைழ�3" பிF�3� த�ள$ ெசா�ல>9மா?" எ�0 ேக>டா�. 
 
“ந�ல3 ; ேபா]Oகார� வர>9�. நானாக இ�த வ'Fயி-��3 நகர" 
ேபாவதி�ைல" எ�றா� கா�திஜி. 
 
ரயி�ேவ உ�திேயாகOத� Hறிய3 ெவ0� மிர>ட� அ�ல. உ'ைமயாகேவ 
ேபா]Oகார� வ�தா�. “இற��கிறாயா, மா>டாயா?" எ�0 அவ� ேக>டா�. 
"மா>ேட�" எ�றா� ேமாக� தாO. 
 
உடேன அவைர� ைகைய" பிF�3" பலா�காரமாக இ=�3 ெவளிேய த�ளினா�. 
அவ�ைடய சாமா�கைள:� எ9�3 ெவளிேய எறி�தா�. "சாமா� வ'F�� 
இ"ேபாதாவ3 ேபா!" எ�ற #�திமதி:� கிைட�த3. ஆனா� கா�திஜி சாமா� 
வ'F��" ேபாகவி�ைல. 
 
ரயி� வ'F அவ� இ�லாமேல #ற"ப>9" ேபாேய ேபா� வி>ட3 ! 
 
எ9�3 எறிய"ப>ட சாமா�களி� தம3 ைக"ைபைய ம>9� கா�திஜி 
எ9�3�ெகா'9 பிரயாணிகளி� ' ெவயிF� &� ' எ�ேக இ��கிறெத�0 ேதF$ 
ெச�றா�. ம�ற$ சாமா�கைள ரயி�ேவ ஊழிய�க� எ9�3 ைவ�தா�க�. 
 
அ"ேபா3 �ளி� கால�. ெத�னா"பிாி�காவி� உயர மான பிரேதச�களி� �ளி� 
மிக,� அதிக�. ேமாி>Oப �� நகர� உயரமான இட�தி� இ��த3. ெபா0�க 
�Fயாத �ளி�. கா�திஜியி� 'ஓவ� ேகா>' ம�ற$ சாமா�கேளா9 அக"ப>9� 
ெகா'ட3. அைத� ேக>9 வா�கி�ெகா� ள� கா�திஜி வி��பவி�ைல. ேக>டா� 
மீ'9� அவமதி"#� கிைட��ேமா, எ�னேவா? �ளிாி� ந9�கி�ெகா'9 
ெவளி$சமி�லாத அைறயி� தனியாக உ>கா��தி��தா�. 
-------------- 

16. 16. 16. 16. ேம7� ேசாதைனக�ேம7� ேசாதைனக�ேம7� ேசாதைனக�ேம7� ேசாதைனக�    
 
அ�த நாளி� ட�பனி-��3 பிாிேடாாியா,�� ரயி� மா��க� ெந9கிD� 
கிைடயா3. வழியி� சா�லO ட,� எ� E� Oேடஷனி� இற�கி� �திைர 
வ'Fயி� ேஜாகானிO ப�� ெச�0 அ�ேக ம0பF ரயி� ஏற ேவ'9�. 
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சா�லO ட,னி� கா�திஜி இற�கினா�. அவாிட� �திைர வ'F��� F�க> 
இ��த3. வழியி� ஒ� நா� தாமதி�3 வி>டதனா� அ3 ெச�லாம� ேபா� 
விடவி�ைல. இைத" ப�றி அ"3�லா ேச� சா�லO ட,னி-��த �திைர வ'F� 
க�ெபனியி� ஏெஜ'9��� த�தி:� அF�தி��தா�. 
 
ஆனா� அ�த� �திைர வ'F ஏெஜ'> இேல%"ப>ட ேப�வழி அ�ல. க0"# 
மனித� விஷய�தி� அவE�� ஏேதE� ஒ� சா���தா� ேதைவயா யி��த3. 
"உ��ைடய சீ>9 ேந�ைறய$ சீ>9 ; இ�ைற�� அ3 ெச�லா3 !" எ�றா�. 
கா�திஜி "அ3 ெச�D�" எ�0 மாியாைதயாக வாதாFனா�. கைடசியாக, ேம�பF 
ஏெஜ'> ேதா�வி யைட�3 கா�திஜி��� �திைர வ'Fயி� இட�ெகா9�தா�. 
 
ஆனா� கா�திஜியி� ெதா�ைல தீ��3 ேபா�விடவி�ைல. 
 
அ�த� �திைர வ'Fயி� பிரயாணிக� உ�ேள உ>கா�வ3 வழ�க�. வ'F 
ஓ>Fயி� ெப>F�� இ�#ற�திD� இர'9 இட�க� உ'9. இவ�றி� ஒ�றி� 
வ'Fயி� 'கா"ட�' உ>கா�வா�. இ�ைற�� அவ� க0"# மனிதE�� ஒ� 
பாட� க�பி�க வி��பினா�. வ'F���ேள ம�ற எ�லா�� ெவ�ைள�கார�க�. 
அவ�கC��$ சாிநிகராக ஒ� 'H- 'ைய வ'F��� உ>கார ைவ�க அவ� 
வி��பவி�ைல. தா� உ�ேள உ>கா��3 ெகா'9 வ'F�காரE��" ப�க�3 
இட�தி� கா�திஜிைய உ> கா��பF$ ெசா�னா�. 
 
இ3 அநீதி, அவமதி"# எ�ப3 ேமாக� தாஸு��� ெதாி�ேத யி��த3. ஆயிE� 
அவ�ைற" ெபா�>ப9�தாம� வி9வேத உசித� எ�0 அவ� நிைன�தா�. அ�த$ 
சமய� ஏதாவ3 தகரா0 விைள�தா� ரயிைல"ேபா� �திைர வ'F:� அவைர 
வி>9வி>9" ேபா�விடலா�. ஆகேவ, வ'Fயி� �க"பி� வ'F�காரE��" 
ப�க�தி� உ>கா��தா�. 
* * * 
 
வ'F #ற"ப>9$ ெச�ற3. ம�தியான� ��0 மணி %மா���" ப�ேதேகா" 
எ�E� இட�ைத அைட�த3. அ�ேக வ�த3� கா"டE��� �ஷி பிற�த3. 
ெவளியி� ச�0� கா�றாட உ>கா��3 %�>9" பிF�க வி��பினா�. 
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வ'F�கார� கீேழ இ��3 கா� ைவ�3 அவEைடய ெப>F ேம� ஏ0வத��" பF 
ஒ�0 இ��த3. கா"ட� வ'F�காரனிடமி��3 அ=��$ சா��� 3ணி ஒ�0 
வா�கி அதி� விாி�தா�. கா�திஜிைய" பா��3, "சாமி ! இதி� உ>கா�! வ'F 
ேபா>F��" ப�க�தி� நா� உ>கார ேவ'9�" எ�றா�. 
 
இ�த அநியாய�ைத$ சகி�3� ெகா�ள� கா�திஜியினா� �Fயவி�ைல. 
மன�3��� எ�ன ேந�ேமா எ�ற பய� ேதா�றி�0. அதனா� உட�# ந9�கி�0. 
ஆயிE� அவ� உ0தியாக$ ெசா�னா�:-"'நியாயமாக என�� உ�ேள இட� 
ெகா9�தி��க ேவ'9�. அKவித� ெச�யாம� எ�ைன இ�ேக உ>கார$ 
ெசா�னீ�. இ"ேபா3 நீ� உ�லாசமாக$ %�>9" பிF"பத�காக உ� கா� அFயி� 
உ>கார$ ெசா�கிறீ�. இ3 சாிய�ல. உ�ேள இட�ெகா9�தா� ேபா� உ>கா��3 
ெகா�கிேற�. பFயி� உ>கார �Fயா3." 
 
இ"பF� கா�திஜி ெசா�- �F"பத���ேள கா"ட� அவ� அ�கி� ெந��கினா�. 
காைத" பா��3 ஓ�கி அைற�தா�. ைகைய" பிF�3� கீேழ இ=�3 விட 
�ய�றா�. கா�திஜியி� மன உ0தி அ"ேபா3 ெப�� ேசாதைன�� உ�ளாயி�0. 
வ'F" ெப>Fயி� பி�தைள� க�பிகைள அவ� ெக>Fயாக" பிF�3� ெகா'டா�. 
மணி�க>9 �றி�தாD� பிFைய வி9வதி�ைல ெய�0 உ0திெகா'டா�. அவைர 
அ�த� கிராதக� அF"பைத:� தி>F� ெகா'ேட இ="பைத:� ம�ற" 
பிரயாணிக� பா��3� ெகா'F��தா�க�. அF�தவ� ெப��தFய� ; 
அFப>டவேரா பலம�ற ெம-�த மனித�. அ�த ெவ�ைள�கார" பிரயாணிகளி� 
சில� இர�க� அைட�தா�க�. கா"டைன" பா��3, "ஏ� அ"பா அவைர 
அF�கிறா�? அவ� ெசா�Dவ3 நியாய�தாேன? அ�ேக இடமி�லா வி>டா� 
உ�ேள வ�3 உ>கார>9� ! " எ�றா�க�. "ஒ�நாC� �Fயா3!" எ�றா� அ�த 
�ரட�. எனிE�, சிறி3 ெவ>கி" ேபா� அF"பைத:� இ="பைத:� வி>டா�. 
இ�E� சிறி3 ேநர� தி>F�ெகா'ேட யி��தா�. பிற�, வ'F�காரE�� 
ம0ப�க�3 இட�தி� இ��த 'ஹா>ட� டா>' ேவைல�காரைன" பFயி� உ>கார 
ைவ�3வி>9� தா� அவ� இட�தி� உ>கா��தா�. 
 
'ஹா>ட� டா>' எ�0 ேக�வி"ப>F��கிறா� அ�லவா? ஆ"பிாி�காவி� ஆதி 
ம�களி� 'ஹா>ட� டா>' ஒ� இன�. ' நீகிேரா ', 'ஸD ' எ�பவ�கC� ஆ"பிாி�க 
இன�தா� தா�. ெவ�ைள�கார�க� பிைழ"#� ேதF ஆ"பிாி�கா,�� வ�தவ�க�. 
அ"பF" பிைழ�க வ�தவ�க� தா� அ�த நா>F� பல ப�திகைள:� த�க� 
வசமா�கி� ெகா'9 இKவள, ஆ�"பா>ட� ெச�தா�க� ! 
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* * * 
 
வ'F ம0பF:� #ற"ப>ட3. கா�திஜியி� ெநG% அதிேவகமாக அF�3� 
ெகா'ட3. பிாிேடாாியா,�� உயிேரா9 ேபா�$ ேச�ேவாேமா எ�னேமா எ�ற 
கவைலேய உ'டாகி வி>ட3. ேபாதாத��, வ'F� தைலவ� அF�கF அவைர� 
ேகாபமாக �ைற�3" பா�"ப3�, விரைல ஆ> F� ெகா'ேட, "இ� இ� ! 
Oடா'ட�>ட� ேபான3� உன��" பாட� ெசா�-� த�கிேற�" எ�0 
உ0�வ3 மாயி��தா�. கா�திஜி மன�3��� தம��� 3ைண #ாி�3 
கா"பா�0�பF கட,ைள" பிரா��தி�3� ெகா'F��தா�. அ�த நிைலைமயி� 
ேவ0 யா� 3ைணைய� ேகார �F:�? 
 
இ�>Fய பிற� �திைர வ'F Oடா'ட�>டைன அைட�த3. வ'F நி�ற 
இட�தி� சில இ�திய�களி� �க�கைள" பா��ததி� கா�திஜி�� ஆ0த� 
ஏ�ப>ட3. ெப� �$%ட� வ'Fயி-��3 இற�கினா�. உடேன ேம�பF 
இ�திய�க� அவைர$ [A�3 ெகா'டா�க�. ”ேச� அ"3�லா விடமி��3 
எ�கC��� த�தி கிைட�த3. உ�ைம ஈஸா ேச�தி� கைட�� அைழ�3" 
ேபாவத�காக வ�தி��கிேறா� !" எ�றா�க�. 
 
த�பி! இ�த நா>9 ஜன�கC��� அF�கF சாதி$ ச'ைடகC� ச�க$ 
ச'ைடகC� ஏ�ப9வ3 ப�றி உன��� ெதாி:�. இ�திய�கC��� ஒ�0ைம 
யி�லாத பFயா� ஆதிகால� �த� எ�தைனேயா க�ட�கைள இ�த நா9 
அVபவி�தி��கிற3. 
 
ஆனா� ெசா�த நா>F� இ"பFெய�லா� ச'ைட பிF��� இ�திய�க� அய� 
நா9கC��" ேபா��ேபா3 ெப��பாD� அவ�கC��� அதிசயமான ஒ�0ைம:� 
சேகாதர பாவ�� ஏ�ப>9 வி9கிற3. சாதி சமய ேவ�0ைமகைள ெய�லா� மற�3 
அவ�க� ஒ�றாகி வி9கிறா�க�. ஒ�வ�� ெகா�வ� உதவி ெச�ய$ ச�த�"ப� 
எ�ேக கிைட��� எ�0 பா��3� ெகா'F��கிறா�க�. 
 
இைத இ"ேபா3 ேமாக� தாO க'டா�. ஏ�ெகனேவ அ"3�லா ேச�தி� வழ�� 
ச�ப�தமாக� கவைல யைட�தவ� ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�களிைடேய �F 
ெகா'9�ள சேகாதர பாவ�ைத அறி�3 மகிA�தா�. த�ைம அைழ�3$ ெச�ல 
வ�தவ�கCடேன ேச� ஈஸா ஹாஜி ஸமா� எ�பவாி� கைட��$ ெச�றா�. அ�ேக 
யி��த இ�திய�க� எ�லா�� அவைர$ [A�3 ெகா'டா�க�. அவ��� ேந��த 
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க�ட�கைள� ேக>9 அVதாப"ப>டா�க�. எ�லா�� த� க� த�க� 
அVபவ�கைள$ ெசா�- ஆ0தD� Hறினா�க�. 
 
அ�த ஊாி-��த �திைர வ'F� க�ெபனியி� ஏெஜ'9��� கா�திஜி வழியி� 
நட�த விவரெம�லா� ெதாிவி�3� கFத� எ=தினா�. ஏெஜ'Fடமி��3 உடேன 
பதி� கிைட�த3. "இ�த ஊாி-��3 ேவ0 ெபாிய வ'F ேபாகிற3. வ'F� 
தைலவE� மா�ற"ப9கிறா�. ம�ற" பிரயாணிகேளா9 உம�� வ'F���ேளேய 
இட� தர"ப9� " எ�0 அ�த ஏெஜ'> மாியாைதயாக எ=தி யி��தா�. 
 
ஈஸா ேச�தி� மனித�க� ேமாக� தாைஸ ம0 நா� காைலயி� வ'F #ற"ப9� 
இட�3��� ெகா'9வி>டா�க�. #3 வ'Fயி� உ�ேள கா�திஜி�� ந�ல இட� 
ெகா9�க"ப>ட3. வழியி� ேவ0 ெதா�ைல�� ஆளாகாம� அ�றிர, 
ேஜாகானிOப�� ேபா�$ ேச��தா�. 
 
ேம� Hறிய ச�பவ�ைத" ப�றி� கா�திஜி தம3 %ய சாித�தி� விவாி�3 வி>9 
�F,ைரயாக எ=தி யி��கிறா� : "எ�ைன அF�த �திைர வ'F� தைலவ� மீ3 
அத��ேம� ேவ0 நடவF�ைக எ3,� எ9�க நா� வி��பவி�ைல. ஆகேவ அ�த$ 
ச�பவ� இ�3ட� �F, ெப�ற3." 
 
ேமேல Hறிய3 ேபா�ற ம�ெறா� ச�பவ� பி�கால� தி� நிகA�த3. இைத� 
கா>FD� ெகா9ைமயாக� கா�திஜி அF�க"ப>டா�. அ"ேபா3 
ெத�னா"பிாி�காவி� அவ�ைடய ெபய� பிரபலமாகி யி��த3 ; ெச�வா��� 
அதிகமாகி யி��த3. எனேவ நடவF�ைக எ9���பF ந'ப�க� 
வ�#0�தினா�க�. சில ெவ�ைள�கார�க� தா�க� சா>சி ெசா�வதாக,� �� 
வ�தா�க�. ஆயிE� கா�திஜி ம0�3வி>டா�. "அF�தவ� ேபாி� என��� ேகாப� 
இ�ைல. பழி��" பழி வா�கமா>ேட� !" எ�0 பிFவாத மாக$ ெசா�-வி>டா�. 
இ�த$ ெச�தி இ�தியா,�� வ�த3 ; இ�திய" ப�திாிைககளிD� பிர%ரமாயி�0. 
 
அத���ளாக டா�ட� ெபச'9 அ�ைமயா� இ�தியா,�� வ�3 இ�தியாைவேய 
தா� நாடாக� ெகா'9 ெதா'9 ெச�ய� ெதாட�கி யி��தா�. காசி ஹி�3 ச�வ 
கலாசாைல எ�0 இ"ேபா3 பிரசி�தமாயி���� Oதாபன� அ"ேபா3 ம�திய 
ஹி�3 காேல* ஆக இ��த3. அ�த� கலாசாைலயி� மாத" ப�திாிைக ஒ�0 
'ெச�>ர� ஹி�3 காேல* ெமகைஸ�' எ�ற ெபய�ட� நட�த3. அதி� டா�ட� 
ெபச'9 அ�ைம ஒ� க>9ைர எ=தினா�. ெத� னா"பிாி�காவி� L எ�. ேக. 
கா�தி த�ைம அF�தவ� ேம� பழி வா��� எ'ண�3ட� நடவF�ைக எ9�க 
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ம0�த3 ப�றி� �றி"பி>டா�. "இKவள, தயாள �ண��ளவ� சாதாரண மனித� 
அ�ல; அவைர 'மகா�மா' எ�0 தா� ெசா�ல ேவ'9�" எ�0 எ=தியி��தா�. 
 
அ3�த� ேமாக� தாO கா�திஜிைய$ சில� மகா�மா ' எ�0 �றி"பிட 
ஆர�பி�தா�க�. சில கால�3�ெக�லா� இ�தியா ேதச� �=வ3� ’மகா�மா கா�தி' 
எ�0 அவைர" ெப�ைம:ட� ேபா�றிய3. 
 
இ�E� சில கால�தி� இ�த உலக� �=வ3ேம அவைர 'மகா�மா கா�தி' எ�0 
ேபா�ற"ேபாகிற3. 
----------------- 

17. 17. 17. 17. பிாி3ேடாாியாவி�பிாி3ேடாாியாவி�பிாி3ேடாாியாவி�பிாி3ேடாாியாவி�    
 
ேஜாகானிOப�� ெபாிய ப>டண�. அ�த" ப>டண�தி� �க�ம3 கா\� க��தீ� 
க�ெபனியி� விலாச� கா�திஜியிட� இ��த3. அ"3�லா ேச� இ�த� க�ெபனி�� 
�� H>Fேய ெச�தி அE"பி யி��தா�. க�ெபனியி� ஆ� �திைர வ'F 
நி��மிட�3�� வ�3 கா�தி��3 வி>9� கா�திஜிைய அைடயாள� க'9பிF�க 
�Fயாம� தி��பி" ேபா� வி>டா�. ஆகேவ, கா�திஜி ேஜாகானிOப��கி� 
ஏதாவ3 ஒ� ேஹா>ட-� த��வ3 எ�0 தீ�மானி�3 கிரா'> ேநஷன� 
ேஹா>ட 'D��" ேபானா�. ேஹா>ட� மாேனஜ� கா�திஜிைய ஏற இற�க" 
பா��3வி>9, "இ�ேக இடமி�ைல; வ��3கிேற�" எ�0 ெசா�- 
அE"பிவி>டா�. பிற� கா�திஜி க��தீ� க�ெபனி��$ ெச�றா�. அ�ேக அ"3� 
கனி ேச� எ�பவ� கா�திஜிைய வரேவ�றா�. 
 
கா�திஜி ேஹா>டD��$ ெச�0 த�க நிைன�தைத$ ெசா�ன3� அ"3� கனி ேச� 
இF இFெய�0 சிாி�தா�. ”ேஹா>ட-� த�க லா� எ�0 பா��தீ�களா? 
ஓேஹாேஹா !" எ�0 ம0பF:� சிாி�தா�. சிாி"#��� காரண� ேக>டேபா3, 
"ெகாGச நா� இ�த நா>F� இ��தா� நீ�கேள எ�லா� ெதாி�3 ெகா�R�க�. 
ேஹா>ட-� க0"# மனித�கC�� இட� தர மா>டா�க�. எ�ைன" ேபா�ற 
வியாபாாிக� இ�ேக பண� ச�பாதி"பத�காக வ�தி��கிேறா�. ஆைகயா� 
க�ட�கைள:� அவமான�கைள:� ெபா0�3� ெகா'F��கிேறா�. உ�களா� 
இ�த நா>F� இ��கேவ �Fயா3. ஒ� விஷய� ெதாி�3 ெகா�C�க�. நாைள�� 
நீ�க� பிாி>ேடாாியா,��" ேபாகேவ'9� அ�லவா? ரயி-� ��றா� 
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வ�"பிேல தா� பிரயாண� ெச�தாக ேவ'9�. ேந>டா� நிைலைமைய� 
கா>FD� Fரா�Oவா-� நிைலைம ேகவல�. இ�ேக இர'டா� வ�"# �த� 
வ�"# F�க>9க� இ�திய�கC��� ெகா9�கேவ மா>டா�க� " எ�றா� அ"3� 
கனி. 
 
"�த� வ�"# F�க> வா�க நீ�க� ஒ�ேவைள பிFவாதமாக �ய�சி ெச�தி��க 
மா>_�க� " எ�றா� கா�திஜி. 
 
பிற� ரயி�ேவ விதிக� அட�கிய #�தக� த�வி�3" பா��தா�. விதிக� வழவழ 
�ழ�ழ ெவ�0 இ��தன. ரயி�ேவ அதிகாாிக� இ�ட"பF F�க> ெகா9�க 
ம0"பத�� அ�த விதிக� இட� ெகா9��ெமன� ேதா�றி�0. 
 
"�த� வ�"# F�க> வா��வத�� �ய�சி�கிேற�. அ3 �Fயாவி>டா� ஜ>கா 
வ'Fயி� ேநேர பிாி>ேடாாி யா,��" ேபா� வி9கிேற� " எ�0 கா�திஜி 
ெசா�னா�. 
 
ேஜாகானிOப�� நகர�தி-��3 பிாி>ேடாாியா �"ப� ேத= ைம� Sர�தா�. 
ஆகேவ �திைர வ'Fயி� ேபாவ3 அசா�திய ம�ல. 
 
ேம�க'டபF �F, ெச�3ெகா'9 Oேடஷ� மாOட���� கா�திஜி ஒ� கFத� 
எ=தினா�. தா� அவசரமாக பிாி>ேடாாியா ேபாகேவ'F யி��கிற ெத�0�, �த� 
வ�"# F�க> ேவ'9� எ�0�, காைலயி� ேநாி� வ�3 F�க> ெப�0� 
ெகா�வதாக,� கFத�தி� எ=தியி�� தா�. பதி� ேவ'9ெம�0 ேக>கவி�ைல. 
பதி� ேக>டா� ஒ� ேவைள 'F�க> இ�ைல' எ�0 எ=திவிட�H9� அ� லவா? 
ேநாி� ச�தி�தா� விவாத� ெச�3 பா��கலா�. 
 
ம0நா� காைலயி� பிாி>ேடாாியா OேடஷE��$ ெச� 0 Oேடஷ� மாOடைர$ 
ச�தி�3 �த� வ�"# F�க> ேக>டா�. 
 
Oேடஷ� மாOட� #�னைக #ாி�த வ'ண� 'கFத� எ=திய3 நீ�க� தாேன? " 
எ�றா�. 
 
"ஆ�; பிாி>ேடாாியா,�� இ�0 அவசிய� நா� ேபாக ேவ'9�" எ�றா� கா�திஜி. 
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Oேடஷ� மாOட� Hறியதாவ3:- "இேதா பா��க�. நா� இ�த ஊ��கார� அ�ல 
; ஹால�3 ேதச�தவ�. உம�� F�க> ெகா9�கேவ வி��#கிேற�. ஆனா� ஒ� 
நிப�தைன. ரயி�ேவ கா�> உ�ைம �த� வ�"பி-��3 ��றா� வ�"#��" 
ேபாக$ ெசா�னா� அத�� நா� ஜவா" தாாிய�ல. எ� ேம� #கா� ெசா�ல,� 
Hடா3 ; க�ெபனியி� ேபாி� வழ��� ெதாடர,� Hடா3 ! அ"பF ஏதாவ3 
ெச�தா� எ�பா9 ச�கடமாகி வி9�." 
 
கா�திஜி ேம�பF நிப�தைன��$ ச�மதி�3 F�க> ெப�0� ெகா'டா�. "உ�ைம" 
பா��தா� க'ணியமான மனிதராக� ேதா�0கிற3. %கமாக" ேபா� வா��!" எ�0 
ஆசி Hறினா� Oேடஷ� மாOட�. 
 
அ"3� கனி ேச�, கா�திஜிைய ரயிேல�றி அE"#வத�காக OேடஷE�� 
வ�தி��தா�. �த� வ�"# F�க> கிைட�த3 ப�றி அவ��� ஒ� ப�க�தி� 
ஆ$சாிய� ; இ� ெனா� ப�க� ச�ேதாஷ�. ஆனாD� கா�திஜி�� ஒ� 
எ$சாி�ைக:� ெச�3 ைவ�தா� :- 
 
"F�க> எ�னேமா கிைட�3 வி>ட3. ஆனா� கா�9 உ�கைள �த� வ�"பி� 
வி>9 ைவ"பானா எ�ப3 ச�ேதக� தா�. அவ� வி>9 ைவ�தாD� ம�ற 
ஐேரா"பிய" பிரயாணிக� அைத பலமாக ஆ>ேசபி�க� H9�. எ"பFேயா 
ஆ'டவ� #'ணிய�தி� நீ�க� %கமாக" பிாி>ேடாாியா ேபா�$ 
ேசரேவ'Fய3." 
 
இ�த எ$சாி�ைகைய� காதி� வா�கி� ெகா'ேட கா�திஜி ரயி� ஏறினா�. �த� 
வ�"# வ'Fயிேலதா�. ரயி� #ற"ப>ட3. ெஜ�மிOட� எ�E� அ9�த 
Oேடஷனி� கா�9 F�க> ேசாதைன�� வ�தா�. �த� வ�"பி� க0"# 
மனிதைன" பா��த3� கா�9��� க9�ேகாப� வ�3வி> ட3. "இற�� கீேழ ! 
��றா� வ�"#��" ேபா!" எ�றா�. 
 
கா�திஜி த�மிடமி��த �த� வ�"# F�க>ைட எ9�3� கா�Fனிட� கா>Fனா�. 
 
“ அ�கைற இ�ைல ! ேபா, ��றா� வ�"#�� !" எ�0 உ0மினா� கா�9. 
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அ�த வ'Fயி� ஐேரா"பிய� ஒ�வ� தா� இ��தா�. அவ� ந�ல மனித�. கா�ைட" 
பா��3, “ஏைனயா இவைர� ெதா�தர, ெச�கிறீ�? �த� வ�"# F�க>தா� 
ைவ�தி��கிறாேர ! இவ� இ�த வ'Fயி� வ�வதி� என��$ சிறி3� ஆ>ேசப� 
இ�ைல !" எ�றா�. 
 
"H-:ட� பிரயாண� ெச�ய உம�� வி�"பமாயி��தா� என�� எ�ன வ�த3? " 
எ�0 �Z�Z�3� ெகா'ேட கா�9 ேபா� வி>டா�. 
 
இத�� பிற� வழியி� விப�3 ஒ�0� ஏ�படாம� கா�திஜியி� பிரயாண� நட�த3. 
* * * 
 
கா�திஜி பிாி>ேடாாியா Oேடஷைன அைட�தேபா3 இர, ேநர�. 1893-� ஆ'F� 
நட�த வரலா0 அ�லவா? அ"ேபா3 மி�சார விள��க� இ�ைல. Oேடஷனி� 
தீப�க� ம�கலாக எாி�தன. பிளா>பார�தி� பிரயாணிக� அதிக� ேபாி�ைல. 
கா�திஜிைய அைழ�3"ேபாக நகாி-��3 யா�� வ�தி��க,� இ�ைல. எ�ேக 
ேபாவ3, எ�ன ெச�வ3 எ�0 #ாியாம� கா�திஜி திைக�தா�. ேஹா>ட�களிேலா 
'H- ' இ�திய��� இட�ெகா9�க மா>டா�க�. 
 
எ�லா" பிரயாணிகC� ேபான பி�பா9 F�க> கெல�டாிட� நகாி� த��வத�� 
இட� கிைட��மா எ�0 விசாாி�கலா�, அ�ல3 Oேடஷனிேலேய இர, த�கி 
விடலா� எ�0 எ'ணி� கா�திஜி கா�3�ெகா'F��தா�. இ�த விஷய� 
ேக>பத���Hட ேயாசைனயாக�தானி��த3. ஒ�ேவைள F�க> கெல�ட�� 
அவமதி"பாேனா எ�னேமா? 
 
அKவித� ஒ�0� ேநர வி�ைல. F�க> கெல�ட� மாியாைதயாக" பதி� 
ெசா�னா�. ஆனா� ேஹா>டைல"ப�றி அவனா� தகவ� ெகா9�க �Fயவி�ைல. 
ப�க�தி� நி�0 ேம�பF ச�பாஷைணைய� ேக>9� ெகா'F��த நீகிேரா 
கனவா� ஒ�வ�, “ நீ�க� இ�த நக���" #தியவ�ேபா -��கிற3. அெமாி�க� 
நட�3� சிறிய ேஹா>ட� ஒ�ைற என��� ெதாி:�. அ�� ேவZமானா� 
உ�கைள அைழ� 3" ேபாகிேற�" எ�றா�. 
 
அKவிதேம அவ�ட� கா�திஜி ெச�0 அெமாி�காி� ேஹா>டைல அைட�தா�. 
ேஹா>ட� ெசா�த�கார� ெபய� மிOட� ஜா�Oட�. அவ� கா�திஜி�� இர, த�க 
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இட� ெகா9"பதாக ஒ"#�ெகா'டா�. "ஆனா� எ�லா�� சா"பி9� ெபா3 
ேபாஜன அைறயி� சா"பா9 ேபா>டா� ம�ற ஐேரா"பிய�க� ேகாபி�3� 
ெகா�ளலா�. உ�கCைடய அைற�ேக சா"பா9 அE"பிவி9கிேற�" எ�றா�. 
 
இ�த ம>9� த��வத�� இட� ெகா9�தத�காக� கா�திஜி அ�த 
ேஹா>ட�கார��� வ�தன� ெசD�தினா�. 
 
ம0நா� காைலயி� அ"3�லா ேச�தி� அ>ட�னி மிOட� ேப�க� எ�பவைர� 
கா�திஜி ேபா�" பா��தா�. கா�திஜிைய அவ� �கமல�$சி:ட� வரேவ�0$ 
ெசா�னதாவ3:- 
 
"இ�ேக ேகா�>F� வழ�� நட�த" ெபாிய பாாிOட�கைள அம��தி யி��கிேறா�. 
ஆைகயா� ேகா�>F� ேபச ேவ'Fய ேவைல உ�கC�� ஏ�படா3. வழ�� 
ெரா�ப,� சி�கலான 3. அ3 ச�ப�தமாக ேவ'Fய தகவ�கைள ெய�லா� 
ேசகாி�3� ெகா9�க உ�கCைடய உதவி ேதைவ யாயி����. க>சி�காராிட 
மி��3 ெதாி�3 ெகா�ள ேவ'Fயைத ெய�லா� இனி உ�க� �லமாகேவ 
ெதாி�3 ெகா�ேவ�. இ�த நா>F� நிறேவ�0ைம உண�$சி அதிக�. உ�கC�� 
ஜாைக அக"ப9வ3 க�ட�. என��� ெதாி�த ஏைழ Oதிாீ ஒ��தி இ��கிறா�. 
அவ� ஒ� ேவைள உ�கC�� ஜாைக:� உண,� ெகா9�க$ ச�மதி�கலா�. 
ேபா�� ேக>கலா�, வா��க� !" 
 
இKவித� Hறி அவ� கா�திஜிைய அ�த ஏைழ Oதிாீயி� R>9�� அைழ�3$ 
ெச�றா�. வார�3�� 35 ஷி�-� வா�கி�ெகா'9 அ�த ஆ�கில மா3 
கா�திஜி�� இட� ெகா9�3$ சா"பா9 ேபாட,� ச�மதி�தா�. 
 
மிOட� ஜா�OடEைடய ேஹா>ட--��3 கா�திஜி ஜாைகைய" #3 இட�3�� 
மா�றி� ெகா'டா�. அ�த" ெப'மணி மிக,� ந�லவ�. கா�திஜிைய மிக 
அ�ேபா9 நட�தினா�. அவ��காக மர�கறி உண, தயாாி�3�ெகா9�தா�. ெவ� 
விைரவி� கா�திஜி அவCைடய �9�ப�ைத$ ேச��தவ� ேபாலாகிவி>டா�. 
----------------- 

18. 18. 18. 18. ச�க� ெதா*8ச�க� ெதா*8ச�க� ெதா*8ச�க� ெதா*8    
 
பிாி>ேடாாியா ேபா�$ ேச��த சில தின�கC��� அ� நகாி-��த பல இ�திய" 
பிர�க�கைள� கா�திஜி அறி�க� ெச� 3 ெகா'டா�. பிற� இ�திய�களி� 
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ெபா3� H>ட� ஒ�ைற� H>Fனா�. ேச� ஹாஜி �க�ம3 எ�E� �O-� 
பிர�க� R>F� ெபா3� H>ட� நட�த3. �த� �தலாக� கா�திஜி ெபா3� 
H>ட�தி� ைதாியமாக" ேபச� ெதாட�கிய3 இ�த� H>ட�திேல தா�. 
 
��0 விஷய�கைள" ப�றி� கா�திஜி ேபசினா�. �தலாவ3, வியாபார�தி� 
உ'ைமைய� கைட"பிF�க ேவ'Fய அவசிய�. சாதாரணமாக, வியாபாாிகC��� 
ஒ� ந�பி�ைக பரவியி��த3. அதாவ3 வ��தக� 3ைறயி� ச�திய� 
ெச�DபFயாகா3 எ�ப3. ச�திய� மத ச�ப�தமான விஷ ய� எ�0�, வ��தக� 
உலக விவகார� எ�0�, ஒ�0� ெகா�0 ச�ப�தமி�ைல ெய�0� அவ�க� 
க�தினா�க�. இ3 %�த� தவறான ெகா�ைக எ�0 கா�திஜி வ�#0�தினா�. 
��கியமாக, ெவளிநா>9�� வ�தி���� இ�திய�க� எ�லா� 3ைறகளிD� 
ச�திய�ைத� கைட"பிF�க ேவ'9� எ�0�, அவ�கCைடய ஒ=�க�ைத� 
ெகா'ேட உலக மான3 இ�திய சாதியி� ஒ=�க நிைலைய அள வி9� எ�0� 
எ9�3� கா>Fனா�. அதாவ3 ெத�னா"பிாி�காவி� சில இ�திய வியாபாாிக� 
ெபா� ெசா�Dவதாகேவா ஏமா�0வ தாகேவா ஏ�ப>டா�, "ஒ ! இ�த இ�திய�கேள 
இ"பF� தா� ! ெபா� ெசா�D� சாதி இ�திய சாதி !" எ�0 அ� ��ள 
ஐேரா"பிய�க� ெசா�வா�க�. இ�த அபி"பிராய� உலக� எ�லா� பரவி இ�திய 
ம�களி� ெகளரவ�ைதேய நாச மா�கிவி9�. இைத� கா�திஜி ந�� எ9�3� 
Hறினா�. 
 
இர'டாவ3, ெத�னா"பிாி�காவி� வா=� இ�திய�களி� பழ�க வழ�க�கைள" 
ப�றிய3. ெத�னா"பிாி�க ெவ�ைள�காராி� பழ�க வழ�க�கேளா9 ஒ"பி>9" 
பா��தா�, இ�திய�கCைடய பழ�க வழ�க�க� %காதார� �ைறவா யி�"பைத� 
கா�திஜி %>F� கா>Fனா�. 
 
��றாவ3, ெவளிநா>9�� வ�தி���� இ�திய�க� த�கC��� ஹி�3, �O-�, 
கிறிO3வ� எ�ற மதேவ�0 ைம:� �ஜரா�தி, மதரா\, பGசாபி �தலான மாகாண 
ேவ�0ைமகைள:� அFேயா9 மற�3 ஒ�0ைம யைடய ேவ'9� எ�0�, 
அ"ேபா3தா� அவ�கCைடய உாிைம கைள� கா"பா�றி� ெகா�ள �F:� 
எ�0� ெசா�னா�. 
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கைடசியாக, இ�திய�கC�� இ�ேக அேநக க�ட�க� இ�"பதா� அவ�ைற 
அதிகாாிகC�� எ9�3$ ெசா�-" பாிகார� ேத9வத�� ஒ� ச�க� அைம�க 
ேவ'9� எ� 0� ேயாசைன ெசா�னா�. 
 
கா�திஜியி� பிரச�க� அ�ேக HFயி��தவ�களி� கவன�ைத" ெபாி3� கவ��த3. 
அவ� Hறிய விஷய�க� ப�றி$ சிறி3 ேநர� விவாத� நட�த3. மாத� ஒ� �ைற 
அ� மாதிாி ெபா3� H>ட� நட�த ேவ'9� எ�0 �Fவாயி�0. இ�திய�களி� 
க�ட�கைள" ப�றிய விவர�கைள$ ேசகாி�3� த�வத��$ சில பிர�க�க� �� 
வ�தா�க�. 
 
அ�த� H>ட�3�� வ�தி��தவ�களி� பல��� ஆ�கில பாைஷ ெதாியவி�ைல 
எ�பைத� கா�திஜி க'டா�. ெத�னா"பிாி�காவிD�ள இ�திய�கC�� ஆ�கில 
பாைஷ உபேயாகமா யி���மாதலா� யாராவ3 ஆ�கில� க�0� ெகா�ள 
வி��பினா� தாேம ெசா�-� ெகா9"பதாக ஒ"#� ெகா'டா�. ��0 ேப� 
அKவித� ஆ�கில� க�0� ெகா�ள �� வ�தன�. அவ�களி� ஒ�வ� நாவித� ; 
ஒ�வ� �மாOதா ; ஒ�வ� சி�லைற� கைட�கார�. பி� இ�வ�� எ>9 மாத�தி� 
ந�ல ஆ�கில பாஷா ஞான� ெப�றா�க�. அதனா� அவ�கCைடய வ�மான�� 
உய��த3. நாவித� த�மிட� H வர� ெச�3ெகா�ள வ�ேவாாிட� ேபச ேவ'Fய 
அள,�� இ�கி]� க�0� ெகா'டாரா�. 
 
�த� H>ட�தி� ெச�த தீ�மான�தி�பF மாதாமாத� தவறாம� இ�திய�களி� 
ெபா3�H>ட� நட�3 வ�த3. அ�த� H>ட�களி� எ�லா�� த�த� 
அபி"பிராய�கைள� தாராளமா�� ெதாிவி�தா�க�. இ�த� H>ட�களி� 
காரணமாக பிாி>ேடாாியாவி� இ��த அ�தைன இ�திய�கைள:� கா�திஜி ெதாி�3 
ெகா'டா�. அவ�களி� ஒKெவா�வ�ைடய நிைலைமைய:� ப�றி� தனி� தனிேய 
அறி�3 ெகா'டா�. 
 
Fரா�Oவா-D� அைத அ9�த ஆரG% பிாீ Oேட> மாகாண�திD� 
இ�திய�கC�� இைழ�க"ப>9 வ�த அநீதிகைள" ப�றிய விவர�கைள அறி�தா�. 
 
ஆரG% பிாீ Oேட> மாகாண�தி� 1888-� ஆ'F� ஒ� விேசஷ ச>ட� இய�றி 
இ�திய�கCைடய பிரஜா உாிைமக� எ�லாவ�ைற:� பறி�3 வி>டா�க�. பல 
காலமாக அ�ேக த�கி வியாபார� 3ைறயி� ஈ9ப>F��த இ�திய�கைள" 
ெபய��� ந�ட ஈ9 எ�0 ெகா9�3� 3ர�தி வி>டா�க�. அ�த மாகாண�தி� 
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இ�திய�க� இ��க வி��பினா� ேஹா> ட� ேவைல�கார�களாகேவா அ�ல3 
ேவ0 சி�cழிய� ெச�பவ�களாகேவா தா� இ��கலா� என ஏ�ப>ட3. 
 
Fரா�Oவா-� 1885, 1886-� ஆ'9களி� மிக� க9ைமயான ச>ட�க� 
இ�திய��� விேராதமாக$ ெச�ய"ப> டன. அ$ச>ட�களி� பF, 
Fரா�OவாD��� வ�� ஒKெவா� இ�தியE� ��0 ப,� தைல வாி ெகா9�க 
ேவ'9�. இ�திய�கC�ெக�0 ஒ3�க"ப>ட இட�களிேலேய அவ�க� நில� 
ைவ�3� ெகா�ளலா�. காாியா�ச�தி� அ�த நில�� அவ�கC��$ ெசா�தமாகா3. 
இ�திய�கC�� வா��ாிைம கிைடயா3. இ�திய�க� உ�பட� க0"# மனித�களி� 
யா�� ெபா3 நைட" பாைதகளி� நட�க� Hடா3. 
 
இர, ஒ�ப3 மணி��ேமேல க0"# மனித�க� ெவளிேய #ற"பட� Hடா3 எ�0 
ஒ� விதி ெசா�-�0. ஆனா� இ�த விதிைய$ சமேயாசித�ேபா� பிரேயாகி�தா�க�. 
த�கைள 'அராபிய�க�' எ�0 ெசா�-� ெகா'ட இ�திய�க� மீ3 தா>ச'ய� 
கா>F ேம�பF விதிைய" பிரேயாக� ெச�வதி�ைல. ஆனா� விதி வில��$ ெச�வ3 
ேபா]Oகாரனி� சி�த�ைதேய ெபா0�த காாியமாயி��த3. 
 
ேம�பF அ�தமான ச>ட�கைள:� விதிகைள:� ப�றி� கா�திஜி ேக>9� ெதாி�3 
ெகா'டா�. தம3 ெசா�த அEபவ�தி-��3� ெதாி�3 ெகா'டா�. %ய 
மாியாைத:�ள இ�திய� எவE� ெத�னா"பிாி�காவி� வசி"பத�� லாய� 
கி�ைல எ�0 அறி�தா�. இ�த� ேகவலமான நிைலைமைய$ சீ� தி��3வ3 எ"பF 
எ�0 சி�தைன ெச�யலானா�. 
 
இத�கிைடயி� தாதா அ"3�லாவி� வழ�� ச�ப�தமாக ,� கா�திஜி தீவிர கவன� 
ெசD�தினா�. 
------------------ 

19. 19. 19. 19. வழ�கி" �4�வழ�கி" �4�வழ�கி" �4�வழ�கி" �4�    
 
தாதா அ"3�லா க�ெபனியாாி� வழ�� சாமா�யமான த�ல. நா�பதினாயிர� 
ப,� வர ேவ'9 ெம�0 வழ��� ெதாடர"ப>F��த3. தாவா,�� ஆதார� 
#ேராேநா>9கC� #ேராேநா>9� த�வதாக வா��0திகC�தா�. 
'#ேராேநா>9க� ேயாசைன ெச�வத�� அவகாச� ெகாடாம� ேமாசFயாக எ=தி 
வா�க"ப>டைவ ' எ�ப3 பிரதி வாதியி� க>சி. வழ�கி� சி�க�கC� ச>ட 
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V>ப�கC� ஏராளமா யி��தன. இ� தர"பிD� ெபாிய ெபாிய பாாிOட�கைள:� 
அ>ட�னிகைள:� அம��தியி��தா�க�. 
 
வாதியி� க>சி�� ஆதார�கைள:� நிகA$சி விவர�கைள:� ேச��3� ெதா���� 
ேவைல கா�திஜி�� அளி�க"ப> ட3. எனேவ வ�கீ� ெதாழி� நட�3� �ைற 
ப�றிய மிக உபேயாகமான அEபவ�க� கா�திஜி��� கிைட�தன. 
 
எ9�3� ெகா'ட ேவைலைய மிக,� சிர�ைத:ட� கா�திஜி ெச�தா�. வழ�கி� 
விவர�களி� அமிA�3 வி> டா� எ�ேற ெசா�லலா�. இ� க>சியாாி� 
தOதாேவஜிகைள :� அவ� பF���பF ஏ�ப>ட3. எனேவ வாதி" பிரதி 
வாதிகC���Hட ெதாியாத அளவி� கா�திஜி ேம�பF வழ�ைக" ப�றிய எ�லா 
விவர�கைள:� ெதாி�3 ெகா'டா�. 
 
விவர�க� எ�றா� உ'ைம நிகA$சிகேள ய�லவா? இK வழ�கி� உ'ைம 
நிகA$சிக� தாதா அ"3�லா,�ேக சாதகமாயி��தன. எனேவ ச>ட�� அவ��� 
அVHல மாக இ���� எ�0 கா�திஜி�� உ0தி ஏ�ப>ட3. 
 
அேத சமய�தி� அ�த வழ�� இேலசி� �Fய� HFய த�ல ெவ�0� ெந9�கால� 
இ=�3� ெகா'ேட ேபாக� H9� எ�0� கா�திஜி��� ெதாிய வ�த3. விவகார� 
நீF�க நீF�க, இ� க>சிகC��� பண ந�ட� அதிகமாகி� ெகா'ேட வ��. 
கைடசியி� இ�வ�ேம அழி�3 ேபாவா�க� இ�தைன��� வாதி:� பிரதிவாதி:� 
உ�ற ப�3�க�. இவ�க� R' பிFவாத�தினா� வழ�� நட�தி அழி�3 ேபாவ3 
எKவள, அறிRன�? 
 
இைத ெய�லா� சி�தி�3" பா��த கா�திஜி பிரதிவாதி யாகிய தேய" ேச�தினிட� 
ெச�றா�. வழ�ைக ம�தியOத� ெச�வத�� வி>9 �F, ெச�:�பF ேயாசைன 
ெசா�னா� ; மிக,� ம�றாF ேவ'F� ெகா'டா�. ஆனா� உடேன பல� 
கி>டவி�ைல. 
 
வ�கீ�கC�� H- நாC�� நா� வள��3 ெகா'ேட வ�த3. வாதி" பிரதிவாதிக� 
ெப�� ெச�வ�க� தா�. ஆயி E� இ"பFேய ேபா��ெகா'F��தா� 
அவ�கCைடய ெசா�ைத ெய�லா� இ�த வழ�ேக வி=�கிவி9� எ�பதி� 
ச�ேதகமி�ைல. ேமD� வழ�கிேலேய அதிகமாக� கவன� ெசD�தியபFயா� வாதி" 
பிரதிவாதிக� வியாபார�தி� கவ ன� ெசD�3வ3 �ைற�3 வ�த3. 
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வ�கீ�க� த�க� க>சி�� அVHலமாக ேமD� ேமD� ச>ட, V>ப�கைள� 
கிள"பி�ெகா'ேட யி��தா�க�. �Fவாக யா� ெவ�றி யைட�தாD� வழ�கி� 
ெசலவழி�த ெதாைக தி��பி வரா3 எ�ப3 நி$சய�. ேகா�> IO ச>ட�தி�பF 
வ�கீ�கC�� இKவள, விகித�தா� H- ெகா9�கலா� எ�0 
விதி�க"ப>F��த3. ஆனா� உ'ைமயி� அ>ட�னிகC��� ெகா9�க"ப>ட 
ெதாைக ப�மட�� அதிக�. இ�த அநீதிகைள ெய�லா� எ'ண எ'ண� 
கா�திஜி��$ சகி�க�Fயவி�ைல. வ�கீ� ெதாழி� ேமேலேய ெவ0"# 
உ'டாயி�0. த�ைம" ெபா0�த வைரயி� வாதி" பிரதிவாதிகC��� ராஜி ெச�3 
ைவ"ப3 தா� தம3 கடைம எ�0 க�தினா�. அத�� ேமD� ேமD� ச-யாம� 
விடா�ய�சி ெச�தா�. கைடசியாக, �ய�சி ெவ�றி ெப�ற3. வழ�ைக 
ம�தியOத�3�� விட� தேய" ேச� ச�மதி�தா�. 
 
ம�தியOத� நியமி�க" ப>டா�. அவ� ��னா� இ� தர"# வாத�கC� ெசா�ல" 
ப>டன. எ�லாவ�ைற:� ம�தியOத� ேக>9வி>9� கைடசியாக� தாதா 
அ"3�லாவி� ப�கேம தீ�"பளி�தா�. அத�பF �"ப�ேதழாயிர� ப,E� ெசல, 
ெதாைக:� வாதி��" பிரதிவாதி ெகா9�க ேவ'9ெம�0 ஏ�ப>ட3. 
 
தீ�"# நியாயமான தீ�"#�தா�. ஆனா� இ�3ட� கா�திஜி தி�"தி அைட�3விட 
வி�ைல. தீ�"பி�பF Pரா� ெதாைகைய:� உடேன ெசD�தேவ'9ெம�0 
வ�#0�தினா�, தேய" ேச�தினா� ெசD�த �Fயா3. அவ� 'இ� ஸா� ெவ'>' 
ஆக ேநாி9�. அ"ேபா3 ெத�னா"பிாி�காவி� வசி�த ேபா�ப�த� 
வியாபாாிகC��� "இ�ஸா� ெவ'> ஆவைத� கா>FD� மரண மைடவேத ேம�" 
எ�E� உண�$சி �F ெகா'F��த3. ைபசா பா�கியி�லாம� பண�ைத� 
ெகா9�3விட ேவ'9ெம�0தா� தேய" ேச� எ'ணினா�. ஆனா� ’இ�ஸா� 
ெவ'>' எ� E� அபகீ��திைய அைடய வி��பவி�ைல. 
 
ஆகேவ தேய" ேச�ைத� த"#வி"பத�� ஒேர ஒ� வழி தா� இ��த3. பல 
தவைணகளாக" பண�ைத" ெப�0� ெகா�வத��� தாதா அ"3�லா 
இண�கேவ'9�. அ"பF அவைர இண�க$ ெச�வத��� கா�திஜி ெப�� 
பிரய�தன� ெச�தா�. ம�தியOத�தி�� இ� க>சியாைர:� ஒ"#�ெகா�C�பF 
ெச�தைத� கா>FD� இத�� அதிக" பிரயாைச ேதைவயா யி��த3, �Fவி� தாதா 
அ"3�லாவி� மன� இளகி�0. நீ'ட கால�தி� பல தவைணகளாக" பண� 
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ெப�0�ெகா�வத�� இைச�தா�. �F, இ�தர" பா���� மகிA$சி யளி�த3. 
இ�திய ச�க�தி� இர'9 தர"பாாி� மதி"#� உய��த3. 
 
கா�திஜிேயா ஆன�த� கட-� ஆA�தா�. தா� வ�த காாிய� இKவள, 
தி�"திகரமாக �F�தேத எ�0 மகிA�தா�. உ'ைமயி� வ�கீ� ெதாழி� நட�த 
ேவ'Fய �ைறேய இ3தா� எ�0 க�தினா�. இ�த எ'ண� கா�திஜியி� 
மன�தி� அ"ேபா3 ஆA�3 பதி�3 வி>ட3. மகா�மா த� %ய சாித�தி� H0கிறா� 
:- 
 
"க>சி�கார�கC��� பிளைவ நீ�கி ஒ�0ைமைய நா>9வேத வ�கீ-� உ'ைம 
ேவைல எ�0 அறி�ேத�. இ�த" பF"பிைன அ"ேபா3 எ�0� அழியா வ'ண� 
எ� ஹி�தய�தி� பதி�3வி>டபFயா�, பி�கால�தி� நா� வ�கீ� ெதாழி� 
நட�திய இ�ப3 ஆ'9களிD� க>சி�கார�கC��� ராஜி ெச�3 ைவ"பதிேலேய 
எ� கால�தி� ெப�� ப�தி கழி�த3. ��0� கண�கான வழ��கைள அ"பF நா� 
ராஜி ெச�3 ைவ�தி��கிேற�. இதனா� நா� அைட�த ந�ட� யா3மி�ைல ; 
ஆ�ம ந�ட�� அைடயவி�ைல." 
---------------- 

20. 20. 20. 20. ஏ:வி" ேபாதைனஏ:வி" ேபாதைனஏ:வி" ேபாதைனஏ:வி" ேபாதைன    
 
தாதா அ"3�லாவி� வழ�� நட�3 ெகா'F��த ேபா3 கா�திஜி��$ சில விேசஷ 
அVபவ�க� ஏ�ப>டன. 
 
ேம�பF வழ�கி� அ>ட�னியான மிOட� ேபக� எ�பவைர� கா�திஜி 
பிாி>ேடாாியா வ�த3� ச�தி�தா� அ�லவா? மிOட� ேபக� கிறிO3வ மத�தி� 
மிக" ப�0�ளவ�. கிறிO 3வ மத" பிரசார�� ெச�3 வ�தா�. அவ�� அவ�ைடய 
ந'ப�க� சில�� வார�ேதா0� ஓாிட�தி� HF" பிரா��தைன நட�தினா�க�. 
இ�த" பிரா��தைன� H>ட�கC�� வ��பF கா�திஜிைய மிOட� ேபக� 
அைழ�தா�. தம��� த��ைடய சகா�கC��� நிற ேவ�0ைம உண�$சி கிைட 
யாெத�0� ெதாிவி�தா�. 
 
அKவிதேம கா�திஜி மிOட� ேபகாி� மத" பிரச�க�கC��� பிரா��தைன� 
H>ட�கC��� ெச�றா�. இ�� மிOட� ேகாெடO எ�பவைர:� இ�E� 
சிலைர:� கா�திஜி�� மிOட� ேபக� அறி�க� ெச�3 ைவ�தா�. அவ�க� 
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வழ�கமான பிரா��தைனைய$ ெச�3 வி>9, கா�திஜி கைட� ேத0� ெபா�>டாக 
விேசஷ பிரா��தைன ெசD�தினா�க�. 
 
"ஆ'டவேன ! இ�0 எ�களிைடேய #திதாக வ�தி���� சேகாதர��� ஞான 
மா��க�ைத� கா>F அ��Rராக! எ�கC�� அ�ளிய மன$ சா�திைய அவ���� 
த�Rராக! எ�கைள ஆ>ெகா'ட ஏ% ெப�மா� அவைர:� ஆ>ெகா� எ>9�!" 
எ�0 பிரா��தி�தா�க�. 
 
பிற� கா�திஜி அF�கF அ�த ந'ப�கைள$ ச�தி�3 மத விஷய�கைள" ப�றி$ 
ச�$ைச ெச�3 வ�தா�. அவ�க� கா�திஜிைய� கிறிO3வ மத�தி� ேச��3வி9�பF 
அF�கF ேபாதைன ெச�தா�க�. கிறிO3வ மத�தி� ேச��தவ�களி� 
பாவ�கைளெய�லா� ஏ%நாத� தா� ஒ"#�ெகா'9 அவ�கC�� ேமா>ச�ைத 
அளி�கிறா� எ�0�, ஆைகயா� பாவ� நீ�கி ேமா>ச� அைடய� கிறிO3வ 
மத�தி� ேச�வ3 ஒ�ேற வழி ெய�0� வ�#0�தினா�க�. 
 
இ�த வாத� கா�திஜி��� தி�"தி அளி�கவி�ைல. "பாவ� ெச�3வி>9 அத� 
பலைன அVபவியாம� த"பேவ'9� எ�0 நா� ஆைச"படவி�ைல. 
பாவ�தி-��3� பாவ எ'ண�களி-��3� Hட வி9தைல ெபற வி��#கிேற�. 
அத�காக இைடவிடாம� நா� �ய�சி ெச�ய" ேபாகிேற� " எ�0 ெசா�னா�. 
 
3ளசிமணிமாைல அணி:� வழ�க�ைத� கா�தி மகா�மா இள� வயதிேலேய 
ைக�ெகா'F��தா�. 
 
மிOட� ேகாெடO எ�E� கிறிO3வ ந'ப� கா�திஜி க=�தி� அணி�தி��த 
3ளசிமணி மாைலைய" பா��3வி>9, "இ�த மாைலைய எத�காக 
அணி�தி��கிறீ�க�? இெத�லா� %�த� ��>9 ந�பி�ைக. அைத இ�ேக 
ெகா9�3வி9� க� ! இ"ேபாேத உைட�3 எறி�3வி9கிேற�!" எ�றா�. 
 
"இ�ைல ! இைத உைட�க� Hடா3. இ�த மாைல எ� தாயா� என�� அளி�த 
#னித$ சி�ன� " எ�றா� கா�திஜி. 
 
"இதனிட� உ�கC�� ந�பி�ைக உ'டா? இ�த மாைலைய எ9�3வி>டா� 
ேமா>ச� கி>டா3 எ�0 நிைன�கி றீ�களா? உ'ைமயாக$ ெசா�D�க�!" எ�0  
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மிOட� ேகாெடO ேக>டா�. 
 
”இ�த மணி மாைலயி� உ>ெபா�� எ�னேமா என��� ெதாியா3. இைத அணியா 
வி>டா� என��� ெக9த� ேந��3 வி9� எ�0� நா� நிைன�கவி�ைல. ஆனா� 
எ� தாயா� அ�#ட� எ� க=�தி� அணிவி�த மாைலைய� த��த காரணமி� றி 
எ9�3 எறிய மா>ேட� ! இைத உைட�க,� ச�மதி�க மா>ேட�!" எ�றா� 
கா�திஜி. 
 
இKவாறாக" பல தடைவகளி� ந'ப�க� எKவளேவா வ�#0�தி$ ெசா�-:�, 
கா�திஜி கிறிO3வ மத�தி� ேசர� தயாராகவி�ைல. ஆனா� கிறிO3வ மத 
ேபாதைனகளி� மிக" ப�0� ெகா'டா�. ��கியமாக “தீைம ெச�தவ�கC��� 
ந�ைமேய ெச�யேவ'9�" எ�E� ஏ%நாதாி� ேபாதைன அவ�ைடய 
சி�ைதைய� கவ��த3. 
 
ேம�பF ெகா�ைகயி� கா�திஜியி� ந�பி�ைகைய$ ேசாதி���பFயான ச�பவ� 
ஒ�0 அ"ேபா3 நட�த3. 
 
ெபா3 நைட" பாைதகளி� இ�திய�க� நட�க�Hடா3 எ�0�, இர, ஒ�ப3 
மணி��ேம� அVமதி$ சீ>9 இ�லாம� இ�திய�க� ெவளியி� #ற"பட� 
Hடாெத�0� Fரா�O வா-� ச>ட�க� இ��தன வ�லவா? 
 
மிOட� ேகாெடOஸ� கா�திஜி:� இரவி� ெவளியி� உலாவ$ ெச�வ3 வழ�க�. 
இர, ப�3 மணி���தா� அவ�க� தி��பி வ�வா�க�. இ"பF$ ச>ட விேராத� 
ெச�வத�காக" ேபா]ஸா� கா�திஜிைய� ைக3 ெச�தா� எ�ன ப'Zவ3 எ�ற 
கவைல கா�திஜிைய� கா>FD� அதிகமாக மிOட� ேகாெடOஸ �� இ��த3. 
ஆைகயா� அவ� ச��கா� வ�கீலான டா�ட� கிராேஸ எ�பவாிட� கா�திஜிைய 
அைழ�3" ேபானா�. இ�கிலா�தி� கா�திஜி பாாிOட� பயி�சி ெப�ற 
Oதாபன�திேலேய கிராேஸ:� பயி�சி ெப�றவ�. அவ� கா�திஜியிட� மி�க 
அEதாப� ெதாிவி�தா�. சாதாரண அVமதி$சீ>9��" பதிலாக" ேபா]O 
ெதா�தர, இ�லாம� - எ"ேபா3 ேவ'9மானாD� ெவளிேய ேபாக� HFய வா0 
ஒ� கFத�� த�தா�. இ�த� கFத� ைத� கா�திஜி எ"ேபா3 ெவளிேய 
#ற"ப>டாD� ைகேயா9 எ9�3" ேபாவ3 வழ�க�. 
 
கிறிO3வ மத�ைத$ ேச��த மனித�க� இ"பF"ப>ட அநீதமான ச>ட�கைள  
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ெய�லா� இய�றி யி����ேபா3, கிறிO3வ மத�ைத� த=வி� உடேன ஒ�வ� 
பாி%�தனாகி ேமா>ச சா�ரா*ய�3�� உாியவனாகிவி9வா� எ�0 ந�#வ3 
கா�திஜி��� க�டமா இ��தி���ம�லவா? 
 
உ'ைமயி�, ஒ�வE�� ேமா>ச� கிைட"ப3� கிைட� காத3� அவEைடய 
நட�ைதைய:� மன� S�ைமைய:� ெபா0�தனேவ தவிர, அவ� ச�பிரதாயமாக� 
கைட"பிF� �� ெவளி மதா$சார�கைள" ெபா0�தன வ�ல எ�ப3 கா�திஜியி� 
ெகா�ைக. இ�த� ெகா�ைக �சியாவி� மகா� டா�Oடா� எ=திய "ஆ'டவ� 
ரா*ய� உன���ேள " எ�E� #�தக�ைத" பF�ததி� உ0தியாயி�0. 
கா�திஜியி� ஆ�மீக வள�$சி�� ேம�பF #�தக� ெபாி3� 3ைணயாயி��த3. 
த�பி! நீ இ�E� ெகாGச� ெபாியவரனான பிற� ேம�பF #�தக�ைத அவசிய� 
பF�கேவ'9�. இ�E� மகா� டா�Oடா� எ=தியி���� சி0 கைதக�, 
நாவ�க�, க>9ைர ��க� �த-யவ�ைற:� பF�க ேவ'9�. டா�Oடாயி� 
��க� உலக வாAவி� இ�ைள" ேபா��� ஞான தீப�க� ; அேதா9, அைவ மிக$ 
சிற�த இல�கிய" ெபா�கிஷ�கCமா��. நி�க. 
 
ேம�க'டவா0 விேசஷ அVமதி� கFத� ெப�றி��3�Hட, ெபா3 நைட" 
பாைதகளி� இ�திய�க� நட�க� Hடா3 எ�ற விதியினா� கா�திஜி ஒ� சமய� 
ெப�� ெதா�ைல�� ஆளாக ேந��த3. 
 
தின� இர, ேநர�தி� கா�திஜி:� மிOட� ேகாெடOஸு� உலாவ$ ெச�D� ேபா3 
'அ�கிராசன� Rதி' எ�0 வழ�கிய சாைல வழியாக ஒ� ைமதான�3��" ேபாவ3 
வழ�க�. இ�த Rதியி� ெத�னா"பிாி�கா சாி�திர�தி� பிரசி�தி ெப�ற 
பிரசிெட'> �&க� எ�பவாி� R9 இ��த3. Fரா�Oவா� ச��காாி� 
தைலவராக விள�கிய அ�கிராசன�. ��க� எளிய வாAைவ� கைட"பிF�தவ�. 
அவ�ைடய R9 படாேடாபமி�லாத சிறிய R9. ப�க�3 R9கC��� அ�கிரா சன� 
��க� R>9��� வி�தியாச� ஒ�0ேம ெதாியா3. 
 
பிாி>ேடாாியாவி� ல>சாதிபதிகளான பல ெவ�ைள�கார�க� உ'9. 
அவ�கCைடய ப�களா�க� பிரமாதமா யி����. ஆனா� ��காி� R9 ெவ� 
சாமா�யமான 3. R>F� வாச -� ஒ� ேசவக� எ"ேபா3� நி�0 
ெகா'F�"பா�. இதி� -��3தா� அ3 ஓ� உ�திேயாகOதாி� R9 எ�பைத� 
க'9பிF�கலா�. 
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அ�த R>9�� ��னா-��த நைட"பாைத வழியாகேவ கா�திஜி எ"ேபா3� 
உலாவ" ேபாவ3 வழ�க�. பல நா� வைரயி� இத��� தைட ஒ�0� 
ஏ�படவி�ைல. ஒ� நா� ஏ�ப>9 வி>ட3 ! 
 
காவD�� நி��� ேசவக�க� அF�கF மா0வ3 இய�ேப ய�லவா? ஒ� நா� ஒ� 
#திய ேசவக� வ�தா�. அவ� நி�ற இட�தி� அ�காைமயி� கா�திஜி 
ெச�றேபா3, அ�த ���க� சிறி3� எ$சாி�ைக ெச�யாமD� "அ"பா� ேபா!" 
எ�0 Hட$ ெசா�லாமD� கா�திஜிைய உைத�3�. த�ளினா�! இ"பF ஒ� 
���க� ெச�வா� எ�0 ந�#வத�ேக இ"ேபா3 க�டமாயி��கிற த�லவா? 
ஆனா� இைத விட ந�#வத��� க�டமான அP�வ நிகA$சிகC� அ$ச� 
த�"ப�தி� நட�தன. 
 
த�ெசயலாக அேத சமய�தி� அ�த" ப�க� மிOட� ேகாெடO �திைரேம� ேபா�� 
ெகா'F��தா�. ேம�பF ச�பவ�ைத" பா��தா�. பரபர"#ட� கா�திஜியிட� ஓF 
வ�3 அVதாப� ெதாிவி�தா�. அேதா9, "இ�த �ரட� மீ3 க>டாய� வழ��� 
ெதாடர ேவ'9�; நா� சா>சி ெசா�Dகிேற�. இவ� த'F�க"ப9வா� !" 
எ�றா�. 
 
மகா�மா அத�� எ�ன ெசா�னா� ெதாி:மா? "ேவ'டா�, ேவ'டா�! பாவ� ! 
அவ� எ�ன க'டா�? க0"# மனித�கைள ெய�லா� இ"பF நட�திேய 
இவE��" பழ�க�. இ�த நா>F� ச>ட�க� அKவள, இல>சண மாக 
இ��கி�றன. ஆகேவ இ�த$ ேசவக�ேம� வழ�� ெதாட�வதி� எ�ன பய�? 
என�� ஒ�வ� ெக9த� ெச�தத�காக அவ� ேபாி� நா� ேகாப"பட மா>ேட� ; 
பழி வா�க,� எ'ண மா>ேட�. ' தீைம ெச�தவைன ம�னி�3 வி9' எ�ப3 
ஏ%நாதாி� தி�வா�� அ�லவா? எ� ைன� 3�#0�திய இவைன நா� ம�னி�3 
வி>ேட�. வழ��� ெதாடர ேவ'Fய அவசியமி�ைல !" எ�றா� கா�திஜி. 
 
மிOட� ேகாெடO திைக�3" ேபானா�. "ஆஹா ! ஏ% நாதாி� ேபாதைனைய 
வாA�ைகயி� உ'ைமயாகேவ கைட" பிF�க� 3ணி$ச� உ�ள மனித� இேதா 
ஒ�வ� இ��கிறாேர!" எ�0 விய�தா�. நாளைடவி� இ�த$ ெச�தி பரவிய ேபா3 
உலகெம�லாேம ஆ$சாிய"ப>ட3. �ஷியாவி� டா�Oடா:�, இ�தியாவி� 
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ேகாகேல:�, ெபஸ'9 அ�ைம:� ேக>9 விய�தா�க�. "இவ� ஒ� மகா�மா " 
எ�0 பல�� விய�3 பாரா>Fனா�க�. 
 
பிற� மிOட� ேகாெடO அ�த" ேபா]Oகாரனிட� ெச�0 ட$% பாைஷயி� 
ேபசினா�. அவEைடய நட�ைத எKவள, மி�க�தனமான3 எ�பைத$ ெசா�-, 
கா�தி மகா�மா அவனிட� கா>9� க�ைண எKவள, ெத�Rகமான ெத�பைத:� 
எ9�3� Hறினா�. அ�த �ர>9$ ேசவகEைடய மன� இளகி வி>ட3. 
கா�திஜியிட� வ�3 ம�னி"#� ேக>9� ெகா'டா�. "ம�னி"#� ேக>க 
அவசியேம இ�ைல. உ�ைன ��னேம நா� ம�னி�3 வி>ேட�" எ�றா� கா�தி 
மகா�மா. 
 
அ�த" பாைத வழியாக" பிற� மகா�மா ேபாகவி�ைல. ஒ� ேவைள ம0பF:� 
ேசவக� மாறலா�. அவ� எ"பF" ப>டவேனா எ�னேமா? அவ� மீ'9� இ"பF 
ஏதாவ3 ெச�3 ைவ�தா�? கா�திஜி தம�� ேநர� HFய க�ட�ைத" 
ெபா�>ப9�தவி�ைல. ஆனா� ஒ� ஏைழ$ ேசவக� அறியாைமயினா� �ர>9$ 
ெசய� #ாிவத��� காரணமாக அவ� நட�3 ெகா�ள வி��பவி�ைல. 
 
ெச�ய ேவ'Fய3 ேவ0 காாிய�. ெத�னா"பிாி�கா வி� உ�ள அ�த நிற 
ேவ�0ைம$ ச>ட�கைள ஒழி�3� க0"# மனித�கைள� கா"பா�ற ேவ'9�. 
அ�ைப வி>டவைன ேநாகாம� அ�ைப ெநா�3 ெகா�வதி� எ�ன பய�? 
------------- 

21. "21. "21. "21. "கா�திைய நி.�&�க�கா�திைய நி.�&�க�கா�திைய நி.�&�க�கா�திைய நி.�&�க�""""    
 
தாதா அ"3�லாவி� வழ�� �F�3 வி>ட3. அத� பிற� பிாி>ேடாாியாவி� 
கா�திஜி இ�"பத�� �கா�தர� எ3,� கிைடயா3. எனேவ ட�பE��" 
#ற"ப>9$ ெச�0 தா�நா>9��� க"ப� ஏ0வத��� கா�திஜி ஆய�தமானா�. 
ஆனா� அ"3�லா ேச� அKவள, %லபமாக அவைர வி>9 வி9வாரா? இத���ேள 
கா�திஜியி� ேபாி� மி�க அபிமான�� மாியாைத:� அவ��� ஏ�ப>F��த3. 
ஆகேவ, கா�திஜி��" பிாி, உபசார வி��3 ஒ�0 நட�தினா�. பல ந'ப�கைள 
வி��3�� அைழ�தா�. எ�லா�� ஒ� நா� �=3� த�கி ெபா=3 ேபா�க ஏ�பா9 
ெச�தி��தா�. 
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அ$ சமய� அ�ேக கிட�த ெத�னா"பிாி�கா" ப�திாிைககைள� கா�திஜி #ர>F" 
பா��3�ெகா'F��தா�. "இ�திய�களி� வா��ாிைம " எ�ற தைல"ைப� 
க'ட3� அத� அFயி� க'ட ெச�திைய" பF�தா�. அ"ேபா3 ேந>டா� ச>ட 
சைபயி� விவாதி�க"ப>9வ�த ஒ� மேசாதாைவ" ப�றிய3 அ�த$ ெச�தி. 
ேந>டா� ச>டசைப� ேத�த-� ேவா>9� ெகா9��� உாிைம அ�ேக வியாபார� 
�த-ய ெதாழி�க� ெச�3 வ�த இ�திய�கC�� இ��த3. அைத" பறி�3வி9� 
ேநா�க�3ட� ேம�பF மேசாதா ெகா'9 வர"ப>F��த3. 
 
வி��3�� வ�தி��த இ�திய ந'ப�களிட� கா�திஜி அ3ப�றி விசாாி�தா�. 
அவ�கC�� ஒ�0ேம ெதாியவி�ைல. 
 
அ"3�லா ேச� Hறினா� -- "இ�த விஷயெம�லா� எ�கC�� எ�ன ெதாி:�? 
வியாபார ச�ப�தமான விஷய�கைள" ப�றி ம>9�தா� நா�க� சிர�ைத எ9�3� 
ெகா�கிேறா�. ஆரG% பிாீ Oேட> மாகாண�தி� இ�திய�க� வியாபாரேம 
ெச�ய�Hடா3 எ�0 ஏ�ப>9வி>ட3. அைத"ப�றி நா�க� ெச�த கிள�$சி 
பய�படவி�ைல, நா�க� பF"பாளிக� அ�ல. ப�திாிைக வா�கி அதிD�ள 
மா��ெக> நிலவர�கைள"ப�றி ம>9� பF�3வி>9 எறி�3வி9கிேறா�. ச>ட 
விவகார�கC�ெக�லா� இ���ள ஐேரா"பிய அ>ட�னிகைளேய 
ந�பியி��கிேறா�." 
 
இைத� ேக>ட கா�திஜி, "எ�ன இ"பF$ ெசா�கிறீ� க�? இ�த நா>Fேலேய பிற�3 
வள��3 க�வி பயி�ற இ�திய இைளஞ�க� அேநக� இ��கிறா�கேள? அவ�க� 
உ�கC�� உதவி ெச�வதி�ைலயா?" எ�றா�. 
 
"அவ�களா? அவ�க� எ�க� ப�க�திேலேய வ�வதி�ைல. நா�கC� அவ�கைள 
இல>சிய� ெச�வதி�ைல. இ�ேக பF�த இ�திய இைளஞ�க� எ�லா�� 
கிறிO3வ�க�. ெவ�ைள�கார" பாதிாிமா�க� ெசா�கிறபF ஆ9கிறவ�க�. அ�த" 
பாதிாிமா�கேளா அரசா�க�3��� க>9"ப>டவ�க�. அ"பF யி����ேபா3 
எ�கC�� அவ�களி� உதவி எ"பF� கிைட���?" எ�0 அ"3�லா ேச� 
Hறினா�. 
 
இைத� ேக>ட3� கா�திஜி�� ஒேர விய"பா�" ேபா� வி>ட3. கிறிO3வ�க� 
ஆன காரண�தினா� அவ�க� இ�திய� அ�லாதவராகி வி>டா�களா? கிறிO3வ 
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மத�தி� ெபா�� இ3தானா? ஒ�நாC� இ�ைல. அ�தைகய கிறிO3வ இ�திய 
வா-ப�கைள ெய�லா� ந�மவ�க� எ�0 உாிைம பாரா>டேவ'9� எ�பதாக� 
கா�திஜி��� ேதா�றிய3. 
 
ஆனா� இ�தைகய எ'ண�களினா� எ�ன பய�? கா�திஜிேயா க"ப� ஏற 
ஆய�தமாயி��தா�. ெத�னா"பிாி�காவி� ெச�ய ேவ'Fய காாிய�கைள"ப�றி 
அவ� கவைல" ப>9 ஆவெத�ன? எ�றாD�, அ"3�லா ேச�3�� ஓ� எ$சாி�ைக 
ெச�3விடேவ'9ெம�0 தீ�மானி�3� Hறினா�:- "இ�திய�களி� 
வா��ாிைமைய" பறி��� இ�த மேசாதா ேந>டா� ச>ட சைபயி� 
நிைறேவ0மானா� இ�திய�களி� நிைலைம இ"ேபாைத� கா>FD� 
க�டமாகிவி9�! இ�திய�களி� %ய மாியாைத��" ப�க� விைளவி"ப3ட� 
இ�திய ச�க�ைதேய நாசமா�கிவி9� ! ஆைகயா� �� ஜா�கிரைதயாயி��க� !" 
 
இைத� ேக>ட அ"3�லா ேச� ெசா�னதாவ3: "நீ�க� ெசா�வ3 வாOதவமா 
யி��கலா�. ஆயிE� இ�த மேசாதா ஏ� ெகா'9வர" ப9கிற3 எ�பைத� 
ெதாி�3 ெகா�C�க�. சில கால�3�� ��னா� வைரயி� இ�திய�கC�� 
வா��ாிைம உ'9 எ�E� விஷயேம எ�கC��� ெதாியாம-��த3. 
எ�கCைடய அ>ட�னிகளி� ஒ�வரான மிOட� எOேகா�" ஒ� சமய� ேத�தD�� 
நி�றா�. எ�ஜினிய� ஒ�வேரா9 அவ� ேபா>Fயி>டா�. எ�ஜினிய� த�ைம� 
ேதா�க அF�3 வி9வாேரா எ�ற பய� மிOட� எO ேகா�#�� ஏ�ப>ட3. உடேன 
அவ� எ�களிட� வ�தா�. எ�கC�� வா��ாிைம உ'9 எ�பைத எ9�3� Hறி 
எ�கைள ேவா>ட�களாக" பதி, ெச�3 ெகா�ள� S'Fனா�. அ"பFேய பதி, 
ெச�3 ெகா'9 அவ��� ேவா>9� ெகா9�ேதா�. எ�ஜினிய� ேதா�0"ேபானா�. 
இ3 காரணமாகேவ எ�கCைடய ேவா>9ாிைமைய" பறி��� ச>ட� 
ெகா'9வ�கிறா�க� ேபா-��கிற3. தா�க� எ9�3$ ெசா�ன பிற� 
ேவா>9ாிைமயி� ��கிய� எ�கC��� ெதாிகிற3. ஆனா� அ3 ெதாி�3 எ�ன 
பய�? நா�க� எ�ன ெச�யேவ'9ெம�0 ெதாியவி�ைலேய !' 
 
கா�திஜி��� அ"3�லா ேச�3��� நட�த ச�பாஷைணைய வி��3�� வ�தி��த 
பல ந'ப�க� ேக>9� ெகா'F��தா�க�. அவ�களி� ஒ�வ�, "எ�ன ெச�ய 
ேவ'9ெம�பைத நா� ெசா�ல>9மா? கா�திஜி இ�தியா,��" #ற"படாம� 
த9�3 நி0�திவிடேவ'9�. க"ப� F�க>ைட ர�3 ெச�3விடேவ'9�. இ�E� 
ஒ� மாத� கா�திஜி இ�ேக இ��க>9�. அவ� கா>9� வழிைய" பி� ப�றி நா� 
ேவா>9ாிைம�காக" ேபாரா9ேவா�" எ�றா�. 
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உடேன அ�கி��ேதா� அைனவ�� "அ3தா� சாி ; அ3 தா� சாி! அ"3�லா ேச� ! 
சேகாதர� கா�திைய எ"பFயாவ3 நி0�திவி9�க�!" எ�0 H$ச->டா�க�. 
 
அ"3�லா ேச� காாிய�தி� க'Z�ள மனித�. கா�திஜிைய நி0�தினா� 
அவ���$ ச�மான� ெகா9�க ேவ'டாமா எ�0 ேயாசைன ெச�தா�. "நீ�க� 
ெசா�வ3 எ�னேமா சாியான காாிய�தா�. ஆனா� சேகாதர� கா�திைய இனி 
நி0�தி ைவ"பத�� என��� தனி"ப>ட உாிைம கிைட யா3. நா� எ�லா�� 
ேச��3 அவைர� த�கி" ேபா��பF ேக>கலா�. ஆனா� அவ�ைடய 
ச�மான�3�� எ�ன ஏ�பா9? கா�திஜி பாாிOட� எ�ப3 எ�லா���� ஞாபக 
மி��க>9�!" எ�0 ெசா�னா�. 
 
ச�மான�ைத" ப�றி அ"3�லா ேச� �றி"பி>ட3 மகா�மா,�� வ��த� 
அளி�த3. அவ� �0�கி>9$ ெசா�ன தாவ3:- "ேச�! ச�மான� எ�ற ேப$ேச 
ேவ'டா�. ெபா3 ஊழிய�3��$ ச�மான� ஏ3? யா� ெகா9"ப3? யா� 
வா��வ3? இ�த ந'ப�களிட� என�� அதிக" பழ�க� கிைடயா3. இவ�க� 
எ�லா�� எ�Eட� ஒ�3ைழ"பா�க� எ�ற ந�பி�ைக த�கC�� இ��தா� 
இ�E� ஒ� மாத� நா� இ�ேக த�கி" ேபாகிேற�. என��$ ச�மான� எ3,� 
ேவ'Fயதி�ைல. ஆனா� நா� ெதாட�க"ேபா�� �ய�சி பண� இ�லாம� 
நைடெபறா3. த�தி தபா�க� அE"ப ேவ'9�. 3'9" பிர%ர�க� 
அ$சிடேவ'9�. %�0" பிரயாண� ெச�யேவ'F வரலா�. இத�ெக�லா� பண� 
ேதைவ. பண� ம>9� ேபாதா3. ஒ�வ� ம>9� தனி�3$ ெச�ய�HFய காாிய� 
அ�ல. பல�� உ�சாக�3ட� உதவி ெச�வத�� �� வரேவ'9�. எ�ன 
ெசா�கிறீ�க�?" 
 
இKவித� கா�தி மகா� ெசா�ன 3� அ�த� H>ட�தி-��தவ�களி� பல� ஏக 
கால�தி�, "ஆ'டவEைடய மகிைமேய மகிைம. கட,ளி� க�ைணேய க�ைண. 
தா�க� ம>9� த�கி"ேபாக$ ச�மதி:�க�. ஆ� உதவி, பண உதவி எ�லா� 
ஏராளமாக வ�� !" எ�0 Hவினா�க�. 
 
ந'ப�களி� இ�த ஏக மனதான வி�"ப�ைத மதி�3� கா�திஜி 
ெத�னா"பிாி�காவி� ேமD� ஒ� மாத� த�க$ ச�மதி�தா�. இத� காரணமாக" 
பி�னா� எ�தைன எ�தைனேயா காாிய�க� விைள�தன. 
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ஒ� மாத� பல மாத�களாகி" பிற� பல வ�ஷ�கCமாயின. கா�திஜி 
ெத�னா"பிாி�காவி� ஆர�பி�3 நட�திய ச�திய" ேபாரா>டமான 3 உலக�3�ேக 
ஒ� #3 வழி கா>9வதாயி�0. அ�0 ெத�னா"பிாி�காவி� ேகாவி�த 
ந'ப�கைள"ேபாலேவ நா�� "ஆ'டவEைடய மகிைமேய மகிைம !" எ�0 
ேகாஷி�க ேவ'Fயவ�களாகிேறா�. 
--------------- 

22. 22. 22. 22. வாவாவாவா��ாிைம/ ேபா���ாிைம/ ேபா���ாிைம/ ேபா���ாிைம/ ேபா�    
 
தாதா அ"3�லாவி� R>F� ேச� ஹாஜி �க�ம3 அவ�களி� தைலைமயி� 
ேந>டா� இ�திய�களி� ெபா3� H>ட� ஒ�0 நைடெப�ற3. எ�C" ேபா>டா� 
கீேழ விழாதபF இ�திய�க� அ�0 HFயி��தா�க�. அ� H> ட�தி� 
இ�திய�களி� வா��ாிைமைய" பறி��� மேசாதா ைவ� தீவிரமாக எதி�"ப3 எ�0 
தீ�மானி�க"ப>ட3. 
 
எதி�"# ேவைலைய நட�த� ெதா'ட�க� ேச��க ேவ'9� எ�0 கா�திஜி 
ெசா�னா�. உடேன நா�, நீ எ�0 ேபா>F ேபா>9�ெகா'9 ெதா'ட�க� �� 
வ�தா�க�. பிரபல �O-� வியாபாாிக� ெதா'ட�களானா�க�. கைட 
�மாOதா�க� ெதா'ட� பைடயி� ேச��தா�க�. ேந>டா-� பிற�3 வள��3 
பF�3� ேத��த இ�திய� கிறிOதவ வா-ப�கC� ெதா'ட�களாக �� வ�தா�க�. 
 
கா�தி மகா�மா ஆர�பி�த அ�த �த� ேபாரா>ட�தி� ப�� ெப0வத�� நம3 தமிA 
நா>F-��3 ேபான சில�� பா�கிய� ெச�தி��தா�க�. அவ�களி� L ஏ. 
�ழ�ைத ேவD" பி�ைள, L ர�கசாமி" பைடயா$சி எ�E� இ�வ� ெபயைர 
மகா�மா கா�தி தா� எ=திய %ய சாித�தி� �றி"பி>F��கிறா�. 
 
அ�த� H>ட�தி� HFயி��தவ�க� எ�லா���� இ�த ம>9� ஒ� ெபா3 
ஊழிய�தி� ஈ9ப9� ச�த�"ப� த�கC��� கிைட�தேத எ�0 
ச�ேதாஷமாயி��த3. ேந>டா-� இ�திய ச�க�3�� வ�வத�கி��த ெப�� 
அபாய�ைத எ'ணி� த�கC��� இ��த எ�லா ேவ�0ைமகைள:� அவ�க� 
மற�தா�க�. உய��தவ�, தாA�தவ�, ெபாியவ�, சிறியவ�, எஜமான�, ஊழிய�, 
ஹி�3, �O-�, பா�\, கிறிO3வ�, �ஜரா�திய�, மதரா\ய� ஆகிய சகல 
வி�தியாச�கC� ஒழி�3 எ�லா�� ஒ�0 ப>டா�க�. 
 
ேந>டா� ச>ட சைபயி� மேசாதா நிைறேவ0� த0வாயி� இ��த3. எனேவ, �த�  
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ேவைலயாக$ ச>டசைப அ�கிராசன��� ஒ� த�தி ெகா9�க" ப>ட3. இ�திய� 
வா��ாிைம மேசாதா நிைறேவ�0வைத� த�ளிைவ�க ேவ'9 ெம�0 அ�த� 
த�தியி� ேவ'F� ெகா�ள" ப>ட3. அ� மாதிாிேய ேந>டா� பிரதம ம�திாி���, 
தாதா அ"3�லாவி� அ>ட�னி மிOட� எOேகா�#��� த�திக� ெச�றன. 
 
விவாத� இர'9 நாைள��� த�ளிைவ�க"ப9� எ�0 ச>டசைப� 
தைலவாிடமி��3 பதி� வ�த3. இ�த ஆர�ப ந�ல ச�ன�தினா� ெதா'ட�களி� 
உ�சாக� அதிகமாயி�0. 
 
ச>ட சைப�� அE"ப இ�திய�களி� வி'ண"ப� இர'9 நாைள��� தயாராக 
ேவ'9�. வி'ண"ப�தி� ஆயிர�கண�கான ைகெயா"ப�க� வா�க"பட 
ேவ'9�. எனேவ, கா�திஜியி� தைலைமயி� இரெவ�லா� க' விழி�3� 
ெதா'ட�க� ேவைல ெச�தா�க�. 
 
கா�திஜி வி'ண"ப நகைல� தயாாி�தா�. அத�� ஏக கால�தி� ஐ�3 பிரதிக� 
எ9�க" ப>டன. அவ�ைற எ9�3� ெகா'9 ெதா'ட�க� நாலா ப�க�� 
விைர�தா�க�. சில� த�கCைடய ெசா�த வ'Fயி� ெச�றா�க�. சில� தா�கேள 
வாடைக ெகா9�3 வ'F ைவ�3�ெகா'9 ெச�றா�க�. ஒேர நாளி� 
ைகெயா"ப�க� ஏராளமாக வா�க"ப>டன. �றி"பி>ட சமய�தி� வி'ண"ப� 
ச>ட சைப��$ ெச�ற3. வி'ண"ப�தி� க'ட காரண�கC��$ ச��கா� தர"பி� 
ெநா'F$ சமாதான�க� ெசா�ல"ப>டன. அ�த அநியாய மேசாதா ச>டமாகி 
வி>ட3. 
 
இKவித� காாிய� ைகHடாம� ேபானாD� அ3 ச�ப�தமாக நட�த �ய�சி 
காரணமாக இ�திய ச�கேம #�3யி� ெப�ற3. �ய�சிைய அ�3ட� வி>9 
வி9வதி�ைல ெய� 0�, இ�திய� ஒ� �கமாக� த�க� வியாபார உாிைம�காக,� 
அரசிய� உாிைம�காக,� ெதாட��3 ேபாரா9வெத� 0� தீ�மானி�தா�க�. 
 
அ"ேபா3 லா�> ாி"ப� எ�பவ� பிாி>F� சா�ரா*ய ம�திாி சைபயி� �Fேய�ற 
நா>9 ம�திாியாயி��தா�. ேந>டா� ச>ட சைப ெச�த ச>ட�ைத நிராகாி�க 
ேவZெம�0 அவ��� மகஜ� அE"ப� தீ�மானி�க" ப>ட3. இ�த மகஜாி� 
ம0பF:� இ�திய�களி� ைகெயா"ப�க� வா�க"ப>டன. ெமா�த� பதினாயிர� 
ைகெயா"ப�கCட� �Fேய�ற நா>9 ம�திாி�� மகஜ� ேபாயி�0. 
 
கா�திஜி ேம�பF மகஜைர அ$சிட ஏ�பா9 ெச�தா�. ஆயிர� பிரதிக� எ9�3  
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இ�தியாவிD�ள ப�திாிைகக�, பிர�க�க� எ�லா���� அE"பினா�. 
இ�தியாவி� பல ப�திாிைகக� மகஜைர ஆதாி�3 அபி"பிராய� எ=தின. ப�பா� 
”ைட�O ஆ" இ�தியா" ப�திாிைக:� ல'ட� "ைட�O" ப�திாிைக:�Hட ேம�பF 
மகஜைர" ப�றி$ சாதகமாக அபி"பிராய� எ=தின. 
 
இத��� ஏற��ைறய ஒ� மாத� ஆகிவி>ட3. ேந>டா-� கா�திஜி��" பல 
ந'ப�க� ஏ�ப>9 வி>டா�க�. எ�லா�� ஒ� �கமாக� கா�திஜி ேந>டா-ேலேய 
த�கிவிட ேவ'9� எ�0 வ�#0�தினா�க�. 
 
கா�திஜி��� அ�ேக தா� ெதாட�கிய ேவைலைய� ெதாட��3 நட�தி" பா��3 
விட ேவ'9� எ�றி��த3. ஆனா�, கால>ேசப� நட�3வ3 எ"பF? தனி ஜாைக 
ைவ�3�ெகா'9 வாA�ைக நட�3வதா யி��தா� �ைற�த ப> ச� வ�ஷ�3�� 
300 ப,� ேவ'Fயி����. இ�த வ�மான� தர�HFய அள,��� தம��� 
ேகா�>9 ேவைல த�வதாயி��தா� ெத�னா"பிாி�காவிேலேய த�கிவி9வதாக� 
கா�தி மகா�மா ெசா�னா�. 
 
"ந�றாயி��கிற3 ! த�கைள� த���பF$ ெசா�- வி>9$ ெசல,�� ஏ�பா9 
ெச�யாம� %�மா இ��3 வி9ேவாமா? தா�க� ெச�:� ெபா3 ேவைல�காகேவ 
300 ப,� வ[� ெச�3 த�3வி9கிேறா�" எ�0 ந'ப�க� அவாிட� 
ெசா�னா�க�. 
 
ெபா3 ேவைல�காக" பண� ெப�0� ெகா�ள� கா�திஜி�� வி�"பமி�ைல. 
 
“அKவள, ெதாைக கிைட���பFயாக என��" பாாிOட� ெதாழி-� ேகOக� 
ெகா9�தா� ேபா3�. ெபா3 ஊழிய�3�காக" பண� ெப�0� ெகா�ள மா>ேட�" 
எ�0 கா�தி மகா�மா வ�#0�தினா�. 
 
அத� ேபாி� %மா� இ�ப3 இ�திய வியாபாாிக� ஒ� வ�ஷ�3��� கா�திஜிைய� 
த�கCைடய ெசா�த வ�கீலாக அம��தி� ெகா'9 அவ�ைடய ேசைவ�காக 
��பண�� ெகா9�தா�க�. 
 
கா�திஜி:� ேந>டா-� Oதிரமாக வாச� ெச�வெத�0 �F, ெச�தா�. ஆனா� 
அ�த �Fைவ� காாிய�தி� நிைற ேவ�0வ3 அKவள, %லபமாயி�ைல.  
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எதி�பாராத தைட ஒ�0 �0�கி>ட3. 
 
வ�கீ� ேவைலயி� கிைட��� வ�மான�ைத� ெகா'ட�லவா கா�திஜி அ�ேக 
வாA�ைக நட�த உ�ேதசி�தா�? அ�த உ�ேதச�3�� ேந>டா� வ�கீ� ச�க�தா� 
இைடa0 ெச�ய �� வ�தா�க�. 
 
ேந>டா� ைஹ�ேகா�>F� ஆஜராகி வழ�� நட�3� உாிைம�காக� கா�திஜி 
வி'ண"ப� ெச�3 ெகா'டா�. அவ� பாாிOட� எ�பத�� �% ேவ'9� 
அ�லவா? அத�காக ப�பா� ைஹ�ேகா�>F� தா� வ�கீ� ெதாழி� 
நட�3வத�காக" ெப�றி��த அ�கீகார" ப�திர�ைத:�, அ�3ட� இர'9 
ேந>டா� ஐேரா"பிய�களி� ந�சா>சி" ப�திர�ைத:� ேச��3 கா�திஜி 
வி'ண"ப�ைத அE"பினா�. தாதா அ"3�லாவி� சிேநகிதரான மிOட� 
எOேகா�" எ�பவ� தா� அ"ேபா3 அ>ட�னி ெஜனர� ; அதாவ3 ச��கா� வ�கீ�. 
அவேர கா�திஜியி� வி'ண"ப�ைத� ேகா�>F� சம�"பி�க �� வ�தா�. 
 
ஆனா� யா�� ச�0� எதி�பாராத விதமாக ேந>டா� வ�கீ� ச�க�தா� 
�0�கி>9� கா�திஜியி� வி'ண"ப�ைத ஆ>ேசபி�தா�க�. கா�திஜி 
இ�கிலா�தி� ெப�ற அச� பாாிOட� ச�Fபிேக> வி'ண"ப�ேதா9 ேச��க"பட 
வி�ைல ெய�ப3 அவ�க� �றி"பி>ட ஒ� காரண�. ேம�பF ச�Fபிேக>ைட" 
ப�பா� ைஹ�ேகா�>F� ெகா9�3 வி>9�தா� அ�த ைஹ�ேகா�>F� 
அ�கீகார�ைத மகா�மா ெப�றி��தா�. ஆகேவ அச� ச�Fபிேக>ைட இ"ேபா3 
எ"பF� ெகா'9 வர �F:�? 
 
அச� பாாிOட� ச�Fபிேக> இ�லாத காரண�ைத ம> 9� ேந>டா� வ�கீ� 
ச�க�தா� �றி"பிடவி�ைல. ெத�னா"பிாி�கா வள� ெப�0$ ெசழி"பைட�தத� 
ெக�லா� காரண� ஐேரா"பிய�க�. ஆதலா�, ெத�னா"பிாி�கா ேகா�>9களி� 
ஐேரா"பிய வ�கீ�க� தா� ெதாழி� நட�தலா� எ�0�, இ�திய வ�கீ�கC�� 
இட�ெகா9�தா� நாளைடவி� ஐேரா"பிய வ�கீ�கைள� கா>FD� இ�திய 
வ�கீ�க� அதிகமாகி வி9வா�க� எ�0� விசி�திரமான ஒ� காரண� ெசா�- 
ஆ>ேசபி�தா�க�. 
 
கா�திஜி�� இ3 ெப�� விய"ைப:� ஏமா�ற�ைத:� அளி�த3. நீதி 
வழ��வத�காக ஏ�ப>ட நியாய Oதல�களிD� இ"பF"ப>ட அநீதியா எ�0 
ஆ$சாிய" ப>டா�. ெபா�கிவ�த ஆ�திர�ைத அட�கி�ெகா'9 ெச�ய ேவ'Fய 
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காாிய�கைள �ைற"பF ெச�தா�. கைடசியி� ேகா�> F� வி'ண"ப� வ�த3. 
ந�ல ேவைளயாக நீதிபதி அKவள, ேமாசமான மன"பா�ைம உைடயவராயி�ைல. 
வ�கீ� ச�க�தி� ஆ>ேசப�கைள அவ� நிராகாி�3, கா�திஜிைய அ>வேக>டாக 
அ�கீகாி�தா�. அ$சமய� நீதிபதி Hறியதாவ3:- 
 
"வி'ண"பதார� வி'ண"ப�3ட� அச� அ�தா>சி" ப�திர�ைத$ ேச��கவி�ைல 
ெய�E� வாத� ெபா�ள�ற3. அவ� ெபா�யான அ�தா>சிகைள$ ேச��தி��தா� 
அவ� மீ3 நடவF�ைக எ9�3� ெகா�ள இடமி��கிற3. விசாரைணயி� ��றவாளி 
ெய� 0 நி&பி�க" ப>டா� அ"ேபா3 அவ�ைடய ெபயைர எ9�3 விடலா�. 
வ�கீ�களி� விஷய�தி� ெவ�ைள�கார�, ேவ0 நிற�தவ� எ�E� 
ேவ�0ைமைய$ ச>ட� அ�கீகாி�க வி�ைல. ஆத-� மிOட� கா�திைய 
அ>வேக>டாக அ�கீகாி�க ம0"பத�� நம�� எKவைக அதிகார�� கிைடயா3. 
அவ�ைடய வி'ண"ப�ைத அ�கீகாி�கிேறா�. மிOட� கா�தி, இனி நீ�க� 
ச�திய" பிரமாண� ெச�யலா�." 
 
அKவாேற கா�திஜி ச�திய" பிரமாண� ெச�3 ேந> டா� ைஹ� ேகா�>F� 
அ>வேக> ஆனா�. ஆனாD� வ� கீ� ச�க�தா� கிள"பிய ேம�பF ஆ>ேசபைண 
அவ�ைடய மன�தி� ஆA�3 பதி�த3. ெத�னா"பிாி�காவி� உ�ள பF�த 
ஐேரா"பிய� Hட எ�தைகய 3ேவஷ மன"பா�ைம ெகா'F��கிறா�க� எ�0 
மகா�மா,��� ெதாி�த3. 
------------- 

23. 23. 23. 23. ேந3டா� இ�திய� கா�கிர-ேந3டா� இ�திய� கா�கிர-ேந3டா� இ�திய� கா�கிர-ேந3டா� இ�திய� கா�கிர-    
 
ட�ப� ைஹ� ேகா�>F� கா�திஜி அ>ட�னி ெதாழி� நட�த� ெதாட�கினா�. 
ஆனா� இ3 அவ�ைடய வாA�ைகயி� இர'டாவ3 ேவைலயாகேவ இ��த3. 
�த� கடைமயாக அவ� க�தி$ ெச�த3 ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�களி� 
ே^ம�ைத" ப�றிய ெபா3 ஊ ழிய�தா�. இ�த ஊழிய� சாியாக நைடெப0வத�� 
ஒ� ெபா3 Oதாபன� அைம�க ேவ'9� எ�0 கா�திஜி க�தினா�. ந'ப�கCட� 
கல�3 ஆேலாசைன ெச�தா�. எ�லா�� அ�தைகய Oதாபன� அவசிய�தா� எ�0 
ஒ"#� ெகா'டா�க�. 
 
Oதாபன�3�� எ�ன ெபய� இ9வ3 எ�ற ேக�வி எ=�த3. இ�தியாவி� 1885-� 
ஆ'F� இ�திய ேதசிய கா�கிரO Oதாபி�க"ப>9" பிரபல� அைட�தி��த3. 
ேதசிய உண�$சி ெப�ற இ�திய�க� எ�லா�� கா�கிரைஸ இ�தியாவி� உயி� 
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எ�ேற க�தினா�க�. கா�திஜி:� அேத க��3� ெகா'F��தா�. ஆைகயா� 
ேந>டா-� ெதாட�க உ�ேத சி�த Oதாபன�3�� "ேந>டா� இ�திய� கா�கிரO" 
எ�0 ெபயாிடலா� எ�0 கா�திஜி ேயாசைன Hறினா�. அைதேய ம�றவ�கC� 
ஒ"#� ெகா'டதி� ஆ$சாிய� இ�ைல ய�லவா? 
 
1894-� வ�ஷ� ேம மீ 22 ட�பனி� தாதா அ"3�லாவி� இ�ல�தி� ேந>டா-� 
பல ப�திகளி-��3� இ�திய�க� வ�3 HFயி��தா�க�. அவ�கCைடய ஏகமன 
தான ஆதர,ட� உ�சாக ஆரவார�கC�கிைடேய "ேந>டா� இ� திய� கா�கிரO" 
Oதாபி�க"ப>ட3. கா�கிர\� அ�க�தின ராவத�� விதிக� மிக எளிதாக 
அைம�க"ப>டன. ஆனா� ச�தாம>9� அதிகமாக ஏ�ப9�த"ப>ட3. ெபாிய 
ேவைலக� ஆகேவ'F யி��தன வ�லவா? மாத�தி��� �ைற�த ப>ச� ஐ�3 
ஷி�-� ச�தா எ�0�, ச�தி உ�ளவ�க� இ�ட"ப>9 அதிக� ெசD�தலா� 
எ�0� ஏ�ப9�தினா�க�. எ�லா���� �த-� தாதா அ"3�லா மாத� இர'9 
ப,� ச�தா ெகா9"பதாக� ைகெயா"பமி>டா�. கா�திஜி த��ைடய ச�தி�� ேம� 
எ�0 ெதாி�ேத மாத� ஒ� ப,� ச�தா ,��� ைகெயா"ப� ெச�தா�. ம�0� சில� 
மாத� ஒ� ப,E� பல� மாத� ப�3 ஷி�-��� ச�தா த�வத�� இைச�தா�க�. 
ெமா�தமாக ந�ெகாைடக� அளி�க,� சில� �� வ�தா�க�. 
 
ஆர�ப உ�சாக�தி� பல� ச�தா,��� ந�ெகாைட��� ைகெயா"ப� ெச�3 
வி9வா�க�. ஆனா� ைகெயா"ப� ெச�தபF ச�தா,� ந�ெகாைட:� ஒ=�காக$ 
ெசD�3ேவா� எ�ேக:� ெகாGச� அ�ைமதா�. ேந>டா-D� 
அ"பF�தானி��த3. ேந>டா� இ�திய� கா�கிர\� காாியதாிசி கா�திஜி 
ஆைகயா�, ச�தா வ[-��� ெபா0"# அவ��� ஏ�ப>ட3. மாதா மாத� ச�தா 
வ[-"ப3 ெப�� ெதா�ைலயா யி��த3. ஒ� �மாOதா,�� அ�த ேவைலேய 
சாியா�" ேபாயி�0. இைத உ�ேதசி�3 மாத$ ச�தா,��" பதிலாக வ�ஷ$ ச�தா 
ஏ�ப9�த� தீ�மானி�க" ப>ட3. வ�ஷ�3�� �ைற�த ப>ச$ ச�தா ��0 ப,� 
எ�0 ஏ�ப9�தினா�க�. இத� பிற� ச�தா வ[� ெகாGச� %லபமாயி�0. 
 
ெபா3� காாிய�கC��" பண� ேசகாி"பதி� கா�திஜிைய" ேபா� திறைமசா- 
ேவ0 யா�� இ�ைல எ�பைத இ�தியாவி� நா� க'F��கிேறா�. எ�த� 
காாிய�3�கானாD� ஒ� �றி"பி>ட ெதாைக ேவ'9� எ�0 கா�திஜி 
தீ�மானி�தா� அைத$ ேசகாி�ேத தீ�வா�. எ"ேப�"ப>ட க� ெநGச�களி� 
மன�ைத:� கைர�3 வி9வா�. கா�திஜியி� இ�த� திறைம ெத�னா"பிாி�கா-
விேலேய ெவளியாயி�0. 
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கா�திஜி:� ந'ப�கC� அF�கF கா�கிரO அ�க�தின� ேச�"பத�காக  
ேந>டா-� Sர Sர�3 ஊ�கC��� ேபாவ3'9. ஆ�கா�கி��த இ�திய 
வியாபாாிக� உ�சாகமாக வரேவ�0 வி��தளி�3 அ�க�தினராக,� ேச�வா�க�. 
பல இட�களி-��3 கா�திஜி�� அF�கF அைழ"#� வ�3 ெகா'F��த3. 
 
இ�தைகய %�0" பிரயாண�தி� ேபா3 ஒ��ைற ஓ� ஊாி� த�ம ச�கடமான 
நிைலைம ஏ�ப>ட3. அ�த ஊாி� யா�ைடய வி��தாளிகளாக� கா�திஜி:� 
ந'ப�கC� த�கினா�கேளா அ�த மனித� ந�ல பண�கார�. அவாிடமி��3 
வ�ஷ�3�� ஆ0 ப,� ச�தா எதி�பா��தா�க�. அவேரா ��0 ப,� தா� 
ெகா9"ேப� எ�0 பிFவாத� பிF�தா�. ெகாடா� க'ட� - விடா� க' ட� கைத 
நட�த3. அவாிட� ��0 ப,� வா�கி வி>டா� ம�றவ�க� யா�� அத�� ேம� 
ெகா9�க மா>டா�க�. ேதைவயாயி��த உ�ேதச� ெதாைக ேசரா3. எனேவ இர, 
ெவ� ேநர� வைரயி� விவாத� நீF�த3. ஒ�வ�� சா"பி>ட பாF�ைல. 
 
எ�லா���� பசி அதிகமாயி��தாD�, ஆ0 ப,� வ[-யாம� சா"பி9வதி�ைல 
ெய� 0 உ0தியா யி��தா�க�. அ�த வியாபாாி:� மசிகிற வழியாக� 
காணவி�ைல. அேத ஊைர$ ேச��த ம�ற வியாபாாிக� ம�றாF:� பயனி�ைல. 
இரவி� ெப�� ப�தி இKவித� கழி�த பிற�, நாலாவ3 ஜாம�தி� அ�த� கனவா� 
வழி�� வ�3 ஆ0 ப,� தர ஒ"#�ெகா' டா�. பிற� வி��3� நட�த3. இ�த$ 
ெச�தி நாலா#ற�� பரவியபFயா� ச�தா வ[� ெவ� %லபமாயி�0. 
 
கா�திஜி ெபா3� காாிய�கC��" பண� வ[-"பதி� எKவள, திறைம 
:�ளவேரா அKவள, அ�த" பண�ைத$ ெசல, ெச�வதிD� ெசல,��� கண�� 
ைவ"பதிD� மிக ,� க'F"பானவ�. அவ�ைடய இ�த இய�#� ெத�னா" 
பிாி�காவிேலேய ெவளியாயி�0. த�பி ! ெபா3" பண நி�வாக� ச�ப�தமாக� 
கா�திஜி எ=தியி�"பைத� ேக� :- 
 
"ெபா3 ேவைலகளி� சி�லைற$ ெசல,கேள ெப�� ெதாைககளாகிவி9 ெம�பைத 
நா� அறி�தி��ேத�. எனேவ ஆர�ப�தி� ரசீ3 #�தக�க� Hட அ$சF�க 
ேவ'டாெமன � தீ�மானி�ேத�. என3 காாியாலய�தி-��த ைச�ேளாOைட� 
எ�E� பிரதிக� எ9��� க�வியி� ரசீ3கC� அறி�ைககC� தயாாி�3� 
ெகா'ேட�. கா�கிரஸு�� நிதி:� அ�க�தின�� நிர�ப$ ேச��3 ேவைல:� 
அதிகமான பி�னேர ரசீ3 #�தக�, அறி�ைக �த-யைவ அ$சF�க� 
ெதாட�கிேன�. எ�லா" ெபா3 Oதாபன�கC��� இ�தைகய சி�கன� 
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அ�யாவசியமான3. ஆனா� ெப��பாD� இ�த விஷய�தி� கவனG ெசD�த" 
ப9வதி�ைல ெய�பைத நா� அறி�தி��ேத�. 
 
ெபா3 ஜன�க� தா�க� ெகா9�த பண�3�� ரசீ3 ெப0வதி� கவைல 
கா>9வதி�ைல. ஆனா� நா�க� ரசீ3 ெகா9"பைத எ"ேபா3� வ�#0�தி� 
ெகா'9 வ�ேதா�. ஒKெவா� ைபசா,��� கண�� ைவ�ேதா�. ேந>டா� 
இ�திய� கா�கிர\� பைழய தOதாேவஜிகைள" #ர>Fனா� இ�0� 1894-� 
ஆ'9� கண��" #�தக�ைத அ"பFேய காணலா ெம�0 நா� 3ணி�3 Hற 
�F:�. எ�த" ெபா3 Oதாபன�3��� வர, ெசல,� கண�� ஒ=�காக ைவ� 
தி��த� இ�றியைமயாத3. இ�லா வி>டா� அ�த" ெபா3 Oதாபன� விைரவி� 
ெக>ட ெபய� எ9��� எ�பதி� ஐயா மி�ைல. ஒ=��ப>ட கண�� ைவயாம� 
உ'ைமைய" பா3கா�த� இயலாத காாிய� எ�ப3 எ� அEபவ�." 
------------------ 

24. 24. 24. 24. பால:�தரபால:�தரபால:�தரபால:�தர����    
 
L ேமாக� தாO கா�தி ேந>டா-� நிைலயாக� த��வ3 எ�ற உ�ேதச�3ட� 
அ>ட�னி ெதாழி� ெச�ய ஆர�பி�3 நாD மாத� ஆயி�0. இ�த நாD மாத�தி� 
ேந>டா-� வசி�த இ�திய வியாபாாிக�, இ�திய� �மாOதா�க� இவ�கCைடய 
பழ�க� கா�திஜி�� ஏ�ப>F��த3. ேந>டா� இ�திய� கா�கிர\� 
அ�க�தினராக$ ேச��தவ�க� ெப��பாD� வியாபாாிக�, �மாOதா�க� 
ஆகியவ�க�தா�. ெத�னா"பிாி�காவி� வசி�த இ�திய�களி� மிக" 
ெப��பாேலாரான ஒ"ப�த� H-கCட� கா�திஜி�� இ�E� பழ�க� 
ஏ�படவி�ைல. ஆனா� ஒ"ப�த� H-களி� க�ட�கைள"ப�றி ஓரள, ேக�வி" 
ப>F��தா�. 
 
இ�த நிைலைமயி� ஒ�நா� கா�திஜியி� காாியாலய�3�� ஓ� ஏைழ இ�திய� 
அல�ேகாலமாக அ=3ெகா'9 வ�3 ேச��தா�. அவ� இ9"பி� க�ைத� 3ணி 
உ9�தியி��தா� ; ைகயிேல �'டா%� 3ணி ைவ�தி��தா� ; அவEைடய �� 
வா�" ப�க� இர'9 உைடப>9 வாயி-��3 இர�த� ெகா>F� ெகா'F��த3; 
ேநாவினாD� பய�தினாD� அவEைடய உட�# ந9�கி�0. 
 
கா�திஜியி� காாியாலய�தி� �மாOதாவாக ேவைல ெச�தவ� ஒ� தமிழ�. அ�த� 
�மாOதாைவ� ெகா'9 அல�ேகாலமாக வ�தவனிட� விஷய� எ�ன ெவ�0 
கா�திஜி விசாாி�க$ ெச�தா�. ப� உைடப>9 வ�தவ� ஒ� தமிழ�; ஒ"ப�த� H-; 
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அவ� ெபய� பால%�தர�. ட�பனி� ஒ� பிரபல ஐேரா"பியாிட� அவ� ஒ"ப�த� 
H-யாக ேவைல�� வ�தவ�. அ�த ���க ஐேரா"பிய எஜமா� ஏேதா காரண� 
ப�றி� ேகாப�ெகா'9 பால%�தர�ைத அKவிதமாக ைநய" #ைட�3 வி>டா�. 
அவ� அF�த அFயி� பால%�தர�தி� �� வா�" ப�க� இர'9 உைட�3 
ெதாி�3 வி=�3 வி>டன. 
 
"அதிகமா�" ேபசினா� ப�ைல உைட�3 வி9ேவ� !" எ�0 சில� ேகாபமாக" 
ேப%வைத நீ ேக>F��கலா�, த�பி ! ப�ைல உைட"ப3 எ�ப3 இேலசான 
காாியம�ல; மிக� �&ரமாக அF�தா� தா� ப�ைல உைட�க �F:�. 
பால%�தர�ைத ஒ"ப�த�H-யாக" ெப�றி��த ெவ�ைள�கார� அ�மாதிாி 
அவைன� �&ரமாக அF�தி��தா�. 
 
இ�த$ சமய�தி�, "ஒ"ப�த� H- " எ�றா� எ�ன எ�பைத உன��$ ெசா�- 
ைவ�கிேற�. அைத$ ெசா�Dவதி� என��$ ச�ேதாஷப� ஒ�0மி�ைல ; 
வ��தமாக,� அவமானமாக,� இ��கிற3. ஆனாD� அைத நீ ெதாி�3 
ெகா�ளாவி>டா� ேமேல வ�� கா�தி மகாEைடய வரலா�ைற உ�னா� ந�� 
அறி�3ெகா�ள �Fயா3. 
 
இ�கிலா�3, ஹால�3 �த-ய ேதச�களி-��3 ெத�னா"பிாி�கா ெச�0 
�Fேயறிய ஐேரா"பிய�க� அ�த நா>F� உ�ள நீ�வள�ைத� க'9 அ�ேக க��# 
சா�பF நிைறய$ ெச�யலா� எ�0 தீ�மானி�தா�க�. க��# சா�பF ெச�வத�� 
ஆ� வசதி நிைறய ேவ'9�. ேந>டா-� P�வ �Fகளான ஸT சாதியா� 
கா>9மிரா'F ஜன�க�; அவ�களா� எ�த ேவைல:� நிைல�3 நி�0 ெச�ய 
�Fயா3. விவசாய ேவைல அவ�கC��� ெதாியா3 ; ெசா�-�ெகா9�தாD� 
அவ�க� க�0�ெகா�ள மா>டா�க�. 
 
ஸூT சாதியா��� ேந�மாறானவ�க� இ�தியா ேதச�3 ஏைழ ம�க�. விவசாய 
ேவைலயி� ப�0 உ�ளவ�க� ; உடைல உைழ�3" பா9பட� HFயவ�க� இ�த 
விஷய� உலக" பிரசி�தமான3. 
 
ஆகேவ ஐேரா"பிய� #திதாக$ ெச�0 �Fேயறிய இட�களி� எ�லா� இ�தியா 
ேதச�தி-��3 ஏைழ ம�கைள� த�வி�3�ெகா�ள வி��பினா�க�. இல�ைக 
யாக>9�, மலா� நாடாக>9�, ெவ� ெவ� Sர�திD�ள Iஜி� தீ, ஆக> 9�,-
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ஐேரா"பிய� �Fேயறிய இட�களி� க��#, ேதயிைல, கா"பி, அ,ாி� 
ேதா>ட�களி� ேவைல ெச�வத�� இ�தியாவி-��3 H- ஆ>கைள� த�வி�3� 
ெகா'டா�க�. 
 
இேத சமய�தி� இ�தியாவி� இ�கி]� கார�களி� ஆ>சி நிைலெப�றி��த3. 
அ�த ஆ>சி காரணமாக� ேதசெம��� வ0ைம அதிகமாகி வ�த3. 
ெவளிநா9கC��$ ெச�0 வயி0 வள��க,�, H9மானா� ெகாGச� பண� 
ச�பாதி� 3�ெகா'9 வர,� இ�தியாவி� ஏைழ ம�க� பல� தயாரா யி��தா�க�. 
அவ�கைள� திர>F ெவளிநா9கC��� H-களாக அE"பி� ெகா9�க 
இ�தியாவி� ஆ�கில ச��கா� தயாராயி��தன�. 
 
%மா� 1860-� ஆ'9�� �� பி�னாக ெத�னா"பிாி�கா ஐேரா"பிய�க� 
இ�தியாவி-��3 இ�திய� H-கைள� த�� வி�3�ெகா�ள வி��பினா�க�. 
அ"ேபா3 இ�தியாைவ ஆ'ட பிாி>F� ச��கா� அத�� அVமதி ெகா9�தா�க�. 
இ�த ஏ�பா>9�� "ஒ"ப�த� H- �ைற" எ�0 ெபய� வழ�கி�0. இத�பF 
ெத�னா"பிாி�காவிD�ள ஐேரா"பியாி� கீA ஐ�3 வ�ஷ� க>டாயமாக� H- 
ேவைல ெச�வதா� இ�திய� ெதாழிலாளாிட� ஒ"ப�த� எ=தி வா�க"ப>ட3, 'இ�த 
ஒ"ப�த கால� �F�த3� ெத�னா"பிாி�காவிேலேய நிர�தரமா�� �Fேயறலா�’ 
எ�0� ெசா�தமாக நில� ைவ�3�ெகா'9 விவசாய� ெச�யலா� எ�0� 
ஆைசவா��ைத ெசா�- ஆ� ேச��தா�க�, ஆனா� ஐேரா"பிய� மன�தி��� 
எ'ணிய3, "ஐ�3 வ�ஷ� ஆன பிற� இவ�கC�� இ�ேக நில� எ�ேக கிைட�க" 
ேபாகிற3? அத��" பிற�� ந�மிட� H- ேவைல ெச�3தா� இ�திய�க� 
பிைழ�க ேவ'9�!" எ�ப3தா�. அவ�கCைடய இ�த எ'ண� எ�ன ஆயி�0 
எ�0 பிற� பா��கலா�. 
 
ஒ"ப�த� ெதாழிலாளியாயி���� வைரயி� ஒ�வ� ஏற��ைறய அFைமைய" 
ேபாலேவ நட�த" ப>டா�. ஐேரா"பிய எஜமானE��� ெகாGச� ேகாப� 
வ�தாD� ேபா3�; இ�திய� H-யி�பா9 அேதாகதிதா�. எஜமா� எKவள, 
ெகாdரமாக நட�தினாD� ேக>பா� இ�ைல ; நீதி வழ��வா�� இ�ைல. 
 
இ�தைகய நிைலைம ெந9�காலமாக� ெத�னா"பிாி�காவி� �F ெகா' F��த3. 
ஆனா� இ�தியாவி� ப>F�கா9களி� வசி�த ஏைழ� �Fயானவ�கC�� அ�த 
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நிைலைம ெதாியாத�லவா? எனேவ, ஆ� ேச��தவ�களி� வா��ைதகளி� மய�கி 
ேமD� ேமD� ெத�னா"பிாி�கா,��" ேபா��ெகா'F��தா�க�. 
 
அ"பF"ப>ட ஒ"ப�த� H-களி� ஒ�வனான தமிழ� பால%�தர� 
ேம�ெசா�னவா0 கா�தி மகாEைடய ஆI\� அவ��� ��னா� ேபா� 
நி�றா�. த�Eைடய கைதைய:� த>9� த9மாறி அ=3ெகா'ேட ெசா�னா�. 
கா�திஜி உடேன அவைன வ'Fயி� ஏ�றி ஒ� டா�டாிட� அைழ� 3$ ெச�றா�. 
ெவ�ைள�கார டா�ட� தா� ; ஆயிE� அவ� அவசியமான சிகி$ைசைய$ ெச�தா�. 
கா�திஜி வ�#0�தியதி�ேபாி� பால%�தர�தி� காய�கைள" ப�றி அ�தா>சி" 
ப�திர�� எ=தி� ெகா9�தா�. 
 
உடேன கா�திஜி பால%�தர�ைத ஒ� மாஜிO>ேர>Fட� அைழ�3$ ெச�றா�. 
பால%�தர� த�மிட� ெசா�ன கைதைய மாஜிO>ேர> ��னா� வா���லமாக� 
ெகா9���பF$ ெச�தா�. மாஜிO>ேர> பால%�தர�3�� இைழ�க" ப>ட� 
ெகா9ைமைய� ேக>9வி>9 உடேன அ�த ஐேரா"பிய எஜ மானE�� ேநா>_O 
அE"பினா�. 
 
இ"ேபா3 கா�திஜி ேயாசைன ெச�தா�. ேகO நட�தினா� �F, எ�ன ஆ�ேமா 
எ�னேமா? எஜமானE�� ஒ� ேவைள அபராத� ேபா>டாD� ேபாடலா�; அ�ல3 
வழ�ைக� த�ளினாD� த�ளிவிடலா�. ஆனா� பால%�தர�தி� கதி எ�ன? அவ� 
ம0பF:� அேத எஜமானனிட� ேவைல ெச�ய �F:மா? அவைன அ�த ���க 
எஜமானனிடமி��3 வி9தைல ெச�வத�லவா இ"ேபா3 ��கியமான காாிய�? 
அைத எ"பF$ ெச�வ3? 
 
ஒ"ப�த� H- �ைற ச�ப�தமான ச>ட தி>ட�க� : விதி �ைறக� 
எ�லாவ�ைற:� கா�திஜி ஆரா��தா�. ஒ"ப�த�H- ஒ�வ� ஒ"ப�த� 
கால�3��� ேவைலைய வி>9 நி�றா�, அவ� மீ3 எஜமா� ச>டபF வழ��� 
ெதாடரலா�; அ"பF நி�ற ��ற�3��$ சிைற� த'டைன Hட விதி�கலா� ! 
இKவள, இல>சணமாக இ��த3 ச>ட�. 
 
ச>டவிேராதமி�லாம� பால%�தர�ைத வி9தைல ெச�ய இர'9 வழிக� இ��தன. 
ஒ�0, ஒ"ப�த� H-கைள" பா3கா"பத�ெக�0 ஏ�ப>ட உ�திேயாகOதாிட� 
#கா� ெச�3 அவைர� ெகா'9 ஒ"ப�த�ைத ர�3 ெச�த�. இ3 நடவாத காாிய� 
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எ�0 கா�திஜி அறி�தா�. ஏெனனி� ஒ"ப�த� H-கைள" பா3கா��� ஐேரா"பிய 
உ�திேயாகOத� உ'ைமயி� ஐேரா"பிய எஜமான�கCைடய உாிைமகைள�தா� 
பா3கா�3 வ�தா�. எனேவ அ�த வழியி� பிரய�தன� ெச�வ3 உபேயாக"படா3. 
 
இ�ெனா�0, பால %�தர�தி� எஜமான� ச�மதி�3 இ�ெனா�வ��� 
ஒ"ப�த�ைத மா�றி� ெகா9"ப3. இ�த வழியி� �ய�சி ெச�3 பா��கலா� எ�0 
கா�திஜி ேம�பF எஜமானிடேம ெச�றா�. "ஐயா ! பால%�தர�ைத நீ�க� ெரா�ப� 
ெகா9ைமயாக அF�3 வி>_�க�. இைத நீ�கேள உண��தி��கலா�. ஆயிE� 
உ�க� ேபாி� வழ��� ெதாடர என�� இ�டமி�ைல. ஒ"ப�த�ைத 
இ�ெனா�வ��� மா�றி� ெகா9�3வி9�க�. அ�3ட� இ�த விஷய� �F�3 
ேபாக>9�!" எ�றா�. 
 
அ�த ���க ஐேரா"பியEைடய மன3Hட� கா�திஜியி� வா��ைதகளினா� இளகி 
வி>ட3. "ேகO ேபா9கிறபF ேபா9. ஒ�ைக பா��3வி9கிேற� !" எ�0 அவ� 
பதி� ெசா�லவி�ைல. ஒ"ப�த�ைத இ�ெனா�வ��� மா�றி� ெகா9�க$ 
ச�மதி�தா�. 
 
சாி ; ஆனா� பா� %�தர�3�� இ�ெனா� எஜமானைன� க'9பிF�க 
ேவ'9ேம? இ�திய�கC�� ஒ"ப�த� H- ைவ�3� ெகா�C� உாிைம 
கிைடயா3. ஐேரா"பிய�க� தா� ைவ�3� ெகா�ளலா�. ஆகேவ கா�திஜி தம�� 
அ"ேபா3 ெதாி�தி��த ஐேரா"பிய�களி� ந�லவ� எ�0 எ'ணிய ஒ�வாிட� 
ெச�0 விஷய�ைத$ ெசா�னா�. அவ� பால%�தர�ைத ஒ"ப�த� H-யாக 
எ9�3�ெகா�ள� த��ைடய ச�மத�ைத� ெதாிவி�தா�. 
 
மாஜிO>ேர>Fட� இ�த விவர�க� எ�லா� ெசா�ல" ப>டன. அவ� கா�திஜி இ�த 
விஷய�தி� ெச�த �ய�சிகைள� �றி�3 ஆ$சாிய"ப>9வி>9, "பால%�தர�ைத 
அவEைடய எஜமான� அF�த3 ��ற�தா�; ஆனா� ஒ"ப�த�ைத 
இ�ெனா�வ��� மா�ற$ ச�மதி"பதா� விஷய� இ�3ட� �F, ெப�ற3 " எ�0 
தீ�"# எ=தினா�. 
 
பால%�தர�தி� கைத ெத�னா"பிாி�கா எ��� பரவிய3. Sர Sர�தி-��த 
ேதா>ட�கC���ேள #��3 ஒ"ப�த� ெதாழிலாளிகளி� காதி� வி=�த3. "ஆகா ! 
நம�காக" பாி�3 ேப%கிறவ�, பா9ப9கிறவ� ஒ�வ� இ��கி றாேர!" எ�0 
அவ�க� எ�லா�� விய�3 மகிA�தா�க�. வாA�ைகயி� அFேயா9 நிராைச 
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யைட�தி��தவ�கC� ெக�லா� ஒ� #3 ந�பி�ைக உ'டாயி�0. "நி��கதி 
யாேனா�" எ�0 எ'ணியி��தவ�கC�ெக�லா� ’நம�� ஒ� கதி உ'9' எ�ற 
உ�சாக� ஏ�ப>ட3. 
. 
பால%�தர� "ைகயிேல �'டா%� 3ணி:ட� கா�திஜியி� அைறயி� Vைழ�தா�" 
எ�0 ேமேல ெசா�ேனன�லவா? இ3 எத�காக� ெதாி:மா? ட�ப� ேகா�>F� 
கா�திஜியி� தைல"பாைகைய எ9�க$ ெசா�ன விஷய� உன�� நிைனவி��கிற-
த�லவா? இ�திய� யாராயி��தாD� ஐேரா"பியைர� காண"ேபா�� ேபா3 
தைல"பாைகைய� தைலயி-��3 எ9�3� ைகயிேல ைவ�3�ெகா�ள ேவ'9� 
எ�0 ெத�னா"பிாி�காவி� ஒ� ச�பிரதாய� அ�-� இ��த3. இ3 விஷய�தி� 
ெத�னா"பிாி�கா ெவ�ைள�கார�க� ெவ� க'F"பாக இ��தா�க�. இ�திய�க� 
அ"பF$ ெச�யாவி>டா� த�கC�� அ3 அவமாியாைத எ�0 எ'ணினா�க�. - 
தைலயி� ைவ�தி�"ப3 ��லாவானாD�, தைல"பாைகயானாD�, ெவ0� 
3'ைட �'டாசாக$ %� றி� ெகா'F��தாD� எ9�3விட ேவ'Fய3தா�. 
விதி வில�ேக கிைடயா3. தைல� 3ணிைய எ9�காம� ைகH"பி வண�கினாD� 
ேபாதா3. 
 
பால%�தர� ஐேரா"பிய�கைள" பா��க" ேபா��ேபா3 தைல�'டாைச எ9�3" 
பழ�க" ப>F��தா�. கா�திஜி ெபாிய மனித� ஆைகயா� அவ� ��னா� 
ேபா��ேபா3 அ"பF$ ெச�யேவ'9� எ�0 நிைன�தா� ! இைத� க'ட 3� 
கா�திஜியி� மன� ��றி" ேபாயி�0. "3ணிைய எ9�க ேவ'டா�, அ"பேன ! 
தைலயி� %�றி� ெகா�!" எ�0 கா�திஜி பால%�தர�திட� ெசா�னா�. அவE� 
சிறி3 தய�கிவி>9" பிற� �க மல�$சி:ட� தைலயி� 3ணிைய$ %�றி� 
ெகா'டா�. அ�த நிமிஷ�திேலேய கா�தி மகா�மா இ�திய ம�களி� சிர\� 
%த�திர� கிாீட�ைத ைவ�தா�. 
 
கா�தி மகா�மா எ=தியி��கிறா� :- "இதய�திேல எ=�த பாி%�தமான ஆைச எ3,� 
நிைறேவறாம� ேபாவ தி�ைல. எ�Eைடய ெசா�த அEபவ�தி� இைத நா� 
அF�கF க'F��கிேற�. ஏைழ எளியவ�கC��� ெதா'9 #ாிய ேவ'9� 
எ�ப3 எ� உ�ள�தி� இ��த அ�திய�த ஆைச. அ�த ஆைச எ�ைன ஏைழகளிட� 
ெகா'9 ேச��த3. அவ�கேளா9 சாிசமமாக� கல�3 பழகி அவ�களி� 
ஒ�வனாகிவி9� ச�திைய:� த�த3!" 
 
த�பி! கா�தி மகா�மாவி� இதய�தி� எ=�த அ�தி பய�த பாி%�தமான ஆைச தமிA 
நா>ைட$ ேச��த ஏைழ" பால%�தர�தி� �லமாக நிைறேவறிய3 ஒ� 
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விேசஷம�லவா? பால%�தர�தி� கைதைய� ேக>9 நீ அைட�த 3யர�3�� 
ம�தியி� இ"பF ஒ� தி�"தி:� அைடயலா�. 
------------- 

25. 25. 25. 25. �". ப�" தைலவாி�". ப�" தைலவாி�". ப�" தைலவாி�". ப�" தைலவாி    
 
பால%�தர� கா�திஜிைய� ேதFவ�த சமய� மிக,� ந�ல சமயமாயி�0. 
பால%�தர�தி� �லமாக� கா�திஜி ெத�னா"பிாி�காவி� அ"ேபா3 வசி�த 
பதினாயிர�கண�கான ஒ"ப�த� ெதாழிலாளிகளி� நிைலைமைய" ப�றி� ெதாி�3 
ெகா�ள �F�த3. அவ�கCைடய தைலயி� ேபா9வத�� ஒ� ெபாிய பாறா�க� 
தயாராகி� ெகா'F�"பைத:� அவ� அறி�3 ெகா�ள� HFய தாயி�0. 
 
அ�த 1894-� ஆ'F� ேந>டா� அரசா�க�தா� இ�திய�கC�� ஒ� மிக" ெப�� 
அநீதிைய இைழ�க" பிரய�தன" ப>9� ெகா'F��தா�க�. அதாவ3 ஒ"ப�த� 
H-யாக வ�3 ஒ"ப�த� நீ�கிய ஒKெவா� ெதாழிலாளி மீ3� 25 ப,� தைலவாி 
விதி�க ேயாசைன ெச�தா�க� ! 
 
இ"பF"ப>ட அP�வமான ேயாசைனைய ேந>டா� ெவ�ைள�கார�க� ஏ� 
ெச�தா�க� ெதாி:மா? ஒ"ப�த� ெதாழிலாளியாக வ�த இ�திய�க� ந�ல 
உைழ"பாளிக�. விவசாய� ெதாழி-� ைக ேத��தவ�க�, எளிய வாA�ைக 
நட�3கிறவ�க�. 
 
இவ�கைள ஒ"ப�த� கால� நீ�கிய பிற� ெத�னா"பிாி� காவி� %ேய$ைசயாக 
வசி���பF வி>டா�, ெவ� சீ�கிர� தி� வD�3" ேபா� வி9வா�க� ! ெசா�த 
நில� ைவ�3� ெகா'9 பயி� ெச�3 ெசா�த R9 க>F�ெகா'9 வாAவா�க�. 
சில� வியாபார� 3ைறயிD� இற��வா�க�; ஐேரா"பியைர விட அதிகமாக" பண� 
ேச��3 வி9வா�க�. அFைமகைள" ேபா� ஐேரா"பிய�கC�� ேவைல ெச�3 
ெகா'9 கால� த�ள மா>டா�க�. பிற� ெத�னா"பிாி�காவிD�ள 
ஐேரா"பிய�க� பா9 ஆப�தா�" ேபா�வி9�. 
 
ஆைகயா� ஒ"ப�த� H-களாக வ�கிறவ�க� ஒ"ப� த� கால� நீ�கிய பிற� 
%ேய$ைசயாக வாழ அVமதி�க� Hடா3 எ�0 ேக>டா� ெவ�ைள�கார�க� 
க�தினா�க�. ஆனா� ஒ"ப�த� கால� �F�தவ�கைள� தி�"பி அE"#வ3� 
அKவள, %லபமான காாியமி�ைல. ஏெனனி�, இ�தியாவி� ஆ� திர>Fயேபா3 



100 

 

ஒ"ப�த� நீ�கிய3� அவ�க� %ேய$ைசயாக� ெத�னா"பிாி�காவி� வசி�கலா� 
எ�0 உ0தி ெகா9�க"ப>ட3. ஆகேவ அவ�கைள" பலவ�தமா�� தி�"பி 
அE"ப �Fயா3. அவ�கேள தி��பி" ேபா��பF ெச�ய ேவ'9�. அ�ல3 
ம0பF:� ெவ�ைள�காராிட� ேவைல�� அம��பF ெச�ய ேவ'9� ! 
 
இத�� உபாய� எ�ன? "ேபா9 தைலவாி! இ�திய� %ேய$ைசயாக வாAவைத 
அசா�தியமாக$ ெச�!" எ�0 சில #'ணியவா�க� உபாய� ெசா�னா�க�. அைத 
ேந>டா� ச��கா�� ஒ"#� ெகா'டா�க�. ஒ"ப�த� H-யாக வ�3 வி9தைல 
ெப�ற ஒKெவா� இ�தியE� தைல�� வ�ஷ�3�� இ�ப�ைத�3 ப,� தைலவாி 
ெகா9�க ேவ' 9� எ�0 ெசா�னா�க� ! 
 
எKவள, தா� க�ட"ப>9 உைழ�தாD� இ�திய� ெதாழிலாளி ஒ�வ� 
வ�ஷ�3�� 12 ப,E�� ேம� ச�பாதி�க �Fயா3. இ�ப�ைத�3 ப,� வாி 
ெகா9 எ�றா� எ"பF� ெகா9"ப3? இ�த நிப�தைனயி�பF எ�த� ெதாழிலாளி 
இ�தியE� அ�ேக இ��க �Fயா3! அ"பFெய�றா� தி��பி" ேபா��தாேன தீர 
ேவ'9�! 
 
இ�த� ெகாFய அநீதிைய"ப�றி அறி�த கா�திஜி ேந>டா� இ�திய� கா�கிரO 
�ல� கிள�$சி ெதாட�கினா�. அ�த� கிள�$சியி� ஒ- இ�தியா வைரயி� ெச�0 
எ>Fய3. ேந>டா� ெவ�ைள�கார�க� ேயாசி�3" பா��தா�க�. த�க� அP�வ 
ேயாசைன�� இ�திய அரசா�க�தி� ச�மத� ேதைவ எ�0 க�தினா�க�. 
 
இ�திய ச��காாி� ச�மத�தி� ேபாிD� ஒ�3ைழ"பி� ேபாிD� அ�லவா ஒ"ப�த� 
ெதாழிலாளிகைள அFைம ேவைல ெச�ய� திர>ட ேவ'Fயி��கிற3? ஆைகயா� 
தா�க� ேபா9� தைலவாிைய இ�திய ச��கா� ஆ>ேசபி�3 ஒ"ப�த� H-க� 
அE"#வைதேய நி0�திவி>டா� எ�ன ெச�கிற3 எ�0 கவைல"ப>டா�க�. 
 
ஆகேவ ேந>டா� ெவ�ைள�கார�களி� பிரதிநிதிகளாக ஸ� ெஹ�றி பி�O, 
மிOட� ேமஸ� எ�E� இ�வ� இ�தியா,��$ ெச�றா�க�. அ$சமய� 
இ�தியாவி� லா�> எ�ஜி� எ�பவ� கவ�ன� ெஜனரலாக,� இராஜ" 
பிரதிநிதியாக,� இ��தா�. இ�த இராஜ" பிரதிநிதி எ�ன ெச�தா� ெதாி:மா? 
"இ�ப�ைத�3 ப,� தைலவாி Hடேவ Hடா3" எ�0 ெசா�-வி>டா�. ”ெகா9�க 
�Fயாத வாியாக" ேபாடாதீ�க�. ெகா9�க� HFய அளவாக" ேபா9�க�!" 
எ�றா� அ�த" #'ணியவா�. அதாவ3 தைல�� ��0 ப,� வாி விதி�க லா�> 
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எ�ஜி� ச�மத� ெகா9�தா�. இ�த� தைலவாி ெதாழிலாளி�� ம>9� அ�ல ; அவ� 
�9�ப�ேதா9 வாழ வி��பினா� மைனவி��� தைலவாி ெகா9�க ேவ'9�. 
பதி� ��0 வய3�� ேம�ப>ட ெப' �ழ�ைத���, பதினா0 வய3�� 
ேம�ப>ட ஆ' �ழ�ைத��� ��0 ப,� வாி ெகா9�கேவ'9�. இர'9 
�ழ�ைதக� உ�ள �9�ப� மாத� ஒ� ப,� வாி ெகா9�தாக ேவ'9� ! 
 
உலக�தி� ேவ0 எ�த� ேதச�திD� எ�த� கால�திD� இ�மாதிாி அநியாய வாி 
ேபாட"ப>டதி�ைல. ஆயிE� இ�த அநியாய�3�� இ�தியாைவ அ"ேபா3 ஆ'ட 
இராஜ" பிரதிநிதி ச�மதி�தா�. "இ�ப�ைத�3 ப,� வாி ேபா9வைத ��0 
ப,னாக$ ெச�ேதேன ! இ�த சகாய� ேபாதாதா?" எ�றா�. உ'ைமயி� இ3 
சகாயேம யி�ைல. இ�ப�ைத�3 ப,� வாி ேபா>டா� நி$சயமாக� ெத�னா" 
பிாி�காவி� எ�த� ெதாழிலாளி இ�தியE� இ��க �Fயா3 ; தி��பி" ேபா� 
வி9வா�. இ�தியாவி-��3 #திய ெதாழிலாளிகைள� ெகா'9வர �Fயா3. 
��0 ப,� தைலவாி எ�றா�, இ�திய� ெதாழிலாளிக� ேபாவதா இ�"பதா எ�0 
தய��வா�க�. ஒ� சில� இ��ேத பா��கலா� எ�0 இ�"பா�க�. அFேயா9 
ெகா�Dவத��" பதிலாக� ��0யிராக ைவ�தி�"பத��$ சமமா��. 
 
ஆகேவ, தைலவாி ��0 ப,� ஆன3ப�றி� கா�திஜி தி�"தி யைடயவி�ைல. 
அைத ஒ� ெவ�றியாக,� க�த வி�ைல. இ�திய ைவOரா� அத��$ ச�மத� 
ெகா9�த3 ெப�� தவ0 எ�0 க�தினா�. இ�தியா ேதச�3��� இ�திய 
ம�கC��� அ3 ெப�� அவமான� எ�0� எ'ணினா�. ஆைகயா� எ"பா9 
ப>டாவ3 அ�த� தைலவாிைய ஒழி�3 விடேவ'9� எ�0 கா�திஜியி� 
ேயாசைனயி�ேபாி� ேந>டா� இ�திய� கா�கிரO க�கண� க>F� ெகா'ட3. 
ஆனா� அ�த �ய�சி இேலசி� ெவ�றி யைடயவி�ைல. இ�ப3 வ�ஷ� 
கா�திஜியி� தைலைமயி� சா�Rக" ேபாரா> ட� நட�த பிற�தா� ெவ�றி 
கிைட�த3. �Fவாக நட�த ெப�� ேபாரா>ட�தி� ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�க� 
பதினா யிர� ேப��� ேம� சிைற ெச�றா�க�. பல� 3"பா�கி" பிரேயாக�தினா� 
மரண� அைட�தா�க�. அவ�கCைடய தியாக�களி� பலனாக �Fவி� ெவ�றி 
கிைட�த3; ��0 ப,� தைலவாி:� ஒழி�த3. 
 
தைலவாி" ேபாரா>ட�ைத" ப�றி� கா�தி மகா�மா எ=தியி�"பதாவ3 :- 
 
"தளராத ந�பி�ைக:� அளவிட"படாத ெபா0ைம:� இைடவிடாத �ய�சி:� 
இ��திராவிF� அ"ேபாரா>ட� ெவ�றி ெப�றி��க �Fயா3. ெத�னா"பிாி�கா 
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இ�திய ச�க� அ"ேபாரா>ட�ைத இைடயி� ைக வி>F��தா� கிள�$சிைய நி0�தி 
வாி��>ப9வைத� தவிர ேவ0 வழியி�ைல ெய�0 கா�கிரO தீ�மானி�தி��தா� - 
இ�0 வைர அ� ெகாFய வாி விதி�க"ப>ேட வ�தி����. ெத�னா" பிாி�கா 
இ�திய�கC��� சாி, பாரத ேதச�3��� சாி மக�தான ஓ� அவமான�3�� 
அறி�றியா� அ3 விள�கி� ெகா'9 வ�தி����." 
----------------- 

26. 26. 26. 26. தா� நா34�தா� நா34�தா� நா34�தா� நா34�    
 
ெத�னா"பிாி�கா,��� கா�திஜி வ�3 ��0 ஆ'9கC��" பிற�, ஒ� �ைற 
தா�நா9 ெச�0வர வி��பினா�. இ�த ��0 வ�ஷ�தி� ெத�னா"பிாி�கா 
இ�திய�களிைடேய கா�திஜி�� ந�ல பழ�க� ஏ�ப>9 வி>ட3. பல�� 
சிேநகித�க� ஆனா�க�. பாாிOட� ெதாழிD� ந�றா� நட�த3. ஆகேவ, 
இ�தியா,��" ேபா�$ சில நா� இ��3 வி>9 மைனவிைய:� �ழ�ைதகைள:� 
அைழ�3�ெகா'9 வ�வ3 எ�0 கா�திஜி தீ�மானி�தா�. இ�தியாவி� த�கி 
உயி���� சமய�தி� ெத�னா"பிாி�கா இ�திய� நிைலைமைய" ப�றி� ெகாGச� 
பிரசார� ெச�யலா� எ�0� எ'ணினா�. 
 
தா� இ�லாத சமய�தி� ேந>டா� கா�கிரO ேவைலைய :� ச�க ேசைவைய:� 
கவனி"பத�� ஆத�ஜி மியாகா�, பா�\ ரOட�ஜி ஆகிய இ� ந'ப�கைள 
நியமி�3வி>9" "ெபா�ேகாலா" எ�E� க"ப-� பிரயாணமானா�. 
 
பிரயாண�தி�ேபா3 கா�திஜி உ�3 பாைஷ:� தமி=� க�0�ெகா�ள �ய�றா�. 
ெத�னா"பிாி�காவி-��த ஒ"ப�த� ெதாழிலாளிகளி� ெப��பாேலா� மதரா\க� 
அ�லவா? அவ�கC�� ஊழிய� ெச�யேவ'9மானா� தமி�� ெதD��� 
க�0�ெகா�ள ேவ'9� எ�0 கா�திஜி க�தினா�. க"ப� டா�ட� ைவ�தி��த 
தமிA ”Oவேபாதினி" #�தக�ைத வா�கி" பF�தா�. தமிA எ=�3�கைள ந�றாக 
எ=த,� பF�க,� க�0�ெகா'டா�. பிற� கா�திஜி�� ஏ�ப>ட பல ��கிய 
அDவ�களினா� ெதாட��3 தமிA க�க �Fயவி�ைல. சிைறவாச� ெச�த 
கால�களி� ம>9� சிறி3 அவகாச� கிைட�த3. தமிA பாைஷைய" Pரணமாக" 
பயி�0 தமிA ம�கCட� மன� வி>9" ேபச,� தமிழி� எ=த,� ச�தி 
ெபறவி�ைலேய எ�ற மன��ைற கா�திஜி�� எ"ேபா3� இ��3 வ�த3. 
 
க"ப� ஏறிய 24-� நா�, 1896-� வ�ஷ�தி� ம�தியி�, கா�திஜி ஹ�ளி நதிைய 
அைட�தா�. அ�த நதியி� ெசள�தாிய�கைள அVபவி�3�ெகா'ேட இ�E� 
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ெகாGச� பிரயாண� ெச�3 க�க�தாவி� வ�3 இற�கினா�. க�க�தாவி� த�கி 
R' ெபா=3 ேபா�க வி��பாம� அ�ைறய தின� ரயி-ேலேய ப�பா���" 
#ற"ப>டா�. 
 
ப�பா���$ ெச�D� மா��க�தி� ரயி� அலகாபா�தி� 45 நிமிஷ� நி�ற3. அ�த 
ேநர�தி� நகைர$ %�றி" பா��3 வி>9 வரலா� எ�0 ெச�றா�. ம��3� கைட 
ஒ�றி� ஒ� ம��3 வா��வத�காக நி�றதி� ெகாGச� தாமத� ஆகி வி>ட3. 
ம��3� கைட�கார� S�கி வழி�3 ேக>ட ம��ைத� ெகா9"பத�� ேநர� 
ெச�3வி>டா�. ஆைகயா� கா�திஜி தி��பி OேடஷE�� வ�தேபா3 ரயி� 
ேபா�வி> ட3 ! ந�ல ேவைளயாக Oேடஷ� மாOட� கா�திஜியி� சாமா�கைள 
ம>9� வ'Fயி-��3 ெவளிேய எ9�3 ைவ�தி��தா�. 
 
அ9�த ரயி� ம0நாைள���தா� வ��. ஆகேவ அ�த ஒ� தின�ைத Rணா�க 
ேவ'டா� எ�0 கா�திஜி தீ�மானி�தா�. அலகாபா�தி� அ"ேபா3 "பயனிய�" 
எ�E� ப�திாிைக பிரசி�தி ெப�றி��த3. அைத நட�தியவ�க� ஐேரா"பிய�க�. 
இ�திய�களி� ேகாாி�ைககைள" ெபா3வாக எதி�"பேத "பயனிய�"ப�திாிைகயி� 
ெகா�ைக. இ3 ெதாி�தி��3� கா�திஜி அ�த" ப�திாிைக� காாியாலய�3��" 
ேபானா�. இ�தியாவி� எ�லா� க>சியா�ைடய ஆதரைவ:� ேதடேவ'9� எ�0 
அவ� தீ�மானி�தி��தபFயா� ேபானா�. ப�திாிகாசிாிய� மிOட� ெசOனி��� 
த��ைடய ேநா�க�ைத� �றி"பி>9$ சீ>9 அE"பினா�. மிOட� ெசOனி 
கா�திஜிைய" பா�"பத�� இைச�தா�. கா�திஜி அவாிட� ெத�னா"பிாி�கா 
இ�திய�களி� க�ட�கைள"ப�றி விவரமாக� Hறினா�. எ�லாவ�ைற:� ேக>ட 
மிOட� ெசOனி, "நீ�க� இைதெய�லா� �றி"பி>9 ஒ� க>9ைர எ=3�க�. 
அைத ெவளியி9கிேற�. ஆனா� தைலய�க�தி� த�க� க>சிைய ஆதாி�3 எ=த 
�Fயா3. ெத�னா"பிாி�கா ஐேரா"பிய�களி� க>சி இ�னெத�பைத:� ேக>9� 
ெதாி�3ெகா'ட பிற�தா� அைத"ப�றி நா� அபி"பிராய� எ=த �F:�" 
எ�றா�. 
 
“ெரா�ப வ�தன�. எ�கCைடய க>சிைய" பிர%ாி�க ஒ"#�ெகா'டேத ேபா3�!" 
எ�0 ெசா�-வி>9� கா�திஜி விைடெப�0� ெகா'டா�. 
 
இ"பF" 'பயனிய� ' ஆசிாிய� ெசா�னதி-��3 ஒ�ற� பி� ஒ�றாக" பல 
ச�பவ�க� நிகA�தன. கைடசியி�, கா�திஜி ம0பF:� ெத�னா"பிாி�கா ெச�0 
இற�கிய ேபா3 ேந>டா� ஐேரா"பிய�க� கா�திஜிைய� ெகா�0விட 
�ய�சி�ததி� வ�3 �F�த3! இKவள,��� காரண� அலகாபா�தி� ஒ� ம��3� 
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கைட�கார� S�� �Gசியா யி��த3�, அத� பலனாக� கா�திஜி�� ரயி� த"பி" 
ேபான3�தா�. உலக�தி� எKவள, சி�ன� காரண�தி-��3 எKவள, ெபாிய 
ெபாிய காாிய�க� சாி�திர�ைதேய மா�0� ச�பவ�க� எ�லா� விைள�3 
வி9கி�றன ! 
 
த�பி ! இ�த இட�தி� உன�� ஒ� விஷய� ெசா�ல வி��#கிேற�. கா�திஜி இ�திய 
வி9தைல இய�க�தி� மாெப�� தைலவராயி��த கால�தி� ந� நா>9" 
ப�திாிைக" பிரதிநிதிக� சில� அவ� ேபாி� ஒ� �ைற H0வ3'9. 
"ெவ�ைள�கார" ப�திாிைக நி�ப�கC��� கா�திஜி விேசஷ சDைக கா>9கிறா�. 
இ�திய" ப�திாிைக நி�ப�கைள� கவ னி"பதி�ைல!" எ�0 #கா� ெசா�வா�க�. 
இ3 %�த� தவறான விஷய�. கா�திஜி�� அ�த மாதிாி ப>சபாத� ஒ� 0� 
கிைடயா3. இ�திய" ப�திாிைககைள விட ஐேரா"பிய" ப�திாிைககC�� அவ� 
அதிக மதி"#� ெகா9"ப3மி�ைல. ஆனா� ஒ� விஷய�ைத ெவளி உலக�3��� 
ெதாிவி�க ேவ'9� எ�றா�, யாாிட� ெசா�னா� ெவளி உலக�3�� ெதாி:ேமா, 
அவ�களிட�தாேன ெசா�லேவ'9�? இ�தியாவி� க>சியி� உ�ள நியாய�ைத 
அெமாி�கா அறிய ேவ'9ெம� றா�, அெமாி�க நி�ப�களிட� ெசா�-� தாேன 
ஆக ேவ'9�?-இ�த விஷய�ைத� ெதாி�3 ெகா�ளாம� ந�மவ�க� சில� மகா�மா 
மீ3 �ைற Hறினா�க� ! ெபாியவ�களி� விஷயேம இ"பF�தா� ! அவ�கைள 
ம�றவ�க� அறி�3 ெகா�ளாம� #கா� ெசா�Dவ3 எ"ேபா3ேம உலக இய�பா 
யி��3 வ�கிற3. நி�க, 
 
அலகாபா�தி-��3 ப�பா� ெச�0 அ�ேக த�காம� ேநேர இராஜேகா>ைட�� 
மகா�மா ெச�றா�. அ�ேக ெத�னா"பிாி�கா இ�தியாி� நிைலைம ப�றி ஒ� 
3'9" பிர%ர� எ=தினா�. அைத எ=தி அ$சி>9 ெவளியி9வத�� ஒ� மாத�தி�� 
ேமலாயி�0. அ�த" பிர%ர�தி� ேமல>ைட ப$ைச நிறமாயி��தபFயா� அ3 
’ப$ைச" பிர%ர�' எ�0 ெபய� ெப�ற3. ெத�னா"பிாி�கா இ�தியாி� க�டமான 
நிைலைமைய� கா�திஜி அதி� ஓரள, �ைற�ேத எ=தியி��தா�. மிதமான, 
பாைஷைய உபேயாகி�தி��தா�. மிைக" ப9�தி$ ெசா�ன தாக யா�� ��ற� 
சா>ட இட�ெகா9�க� Hடா3 எ�ப3 கா�திஜியி� ேநா�க�. ேமD� Sர�தி� 
நட��� விஷய�கைள" ப�றி� ெகாGச� ெசா�னாD� அ3 அதிகமாக� 
ேதா�றலா� அ�லவா? 
 
ேம�பF ப$ைச" பிர%ர�தி� பதினாயிர� பிரதிக� அ$சி>9 இ�தியா ெவ����ள 
எ�லா� க>சி� தைலவ�கC��� ப�திாிைககC��� அE"பினா�. �த� �த-� 
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அைத" பிர%ாி�தேதா9 தைலய�க�திD� அைத"ப�றி� �றி"பி>9 எ=திய 
ப�திாிைக "பயனிய�" ப�திாிைகதா�. இ�த" ப�திாிைக� க>9ைரயி� சாரா�ச� 
ரா�>ட� ெச�தி Oதாபன�தினா� இ�கிலா�3�� அE"ப"ப>ட3. அத� %��க� 
ல'டனி-��3 ேந>டாD�� அE"ப"ப>ட3. அ3 ��ேற ��0 வாிக� 
அட�கிய த�தி$ ெச�தி. ேந>டா-� இ�திய� நட�த"ப9� ெகாdரமான வித�ைத" 
ப�றி� கா�திஜி ெரா�ப,� க'F�3� க>9ைர எ=தியி�"பதாக அ�த$ ெச�தி 
ெபா3"பைடயாக$ ெசா�-�0. ேம�பF த�தி$ ெச�தி ேக>டா� 
ஐேரா"பிய�கC�� மிக,� ேகாப�ைத உ'டா�கி�0. அவ�க� த�கCைடய 
ேகாப�ைத எ"பF� கா>Fனா�க� எ�பைத" பி�னா� பா��க" ேபாகிேறா�. 
 
'ப$ைச" பிர%ர�' அ$சி>9" ப�திாிைககC�� அE"பிய3ட� மகா�மா தி�"தி 
அைட�3விடவி�ைல. இ�தியாவி� பிரபல அரசிய� தைலவ�கைள:� 
பிர�க�கைள:� பா��3" ேபசி அவ�கCைடய ஆதரைவ� ேதட வி��பினா�. இ�த 
ேநா�க�3ட� �த-� ப�பா���$ ெச�றா�. ப�பாயி� அ"ேபா3 ��0 
பிர�க�க� பிரசி�தி அைட�தி��தா�க�. அவ�களி� ஒ�வ� ரானேட ; 
இ�ெனா�வ� ப>�_� தயா"ஜி ; ��றாவ3 பிர�க� ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தா. 
��னவ� இ�வ�� அ$சமய� ப�பா� ைஹ�ேகா�>F� நீதிபதிகளாயி��தா�க�. 
அ�த� கால�திெல�லா� ஆர�ப�தி� அரசிய� தைலவ�களாயி�"பவ�க� 
சீ�கிர�தி� ெபாிய ச��கா� உ�திேயாக�கC��" ேபா�வி9வ3 வழ�க�. 
 
ரான ேட, தயா"ஜி இ�வ�� கா�திஜியிட�, "எ�கCைடய அVதாபெம�லா� 
உ�க� ப�க�தா� இ��கிற3. ஆனா� நா�க� நீதிபதி உ�திேயாக� வகி"பதா� 
பகிர�கமாக எ 3,� ெச�ய �Fயா3. உ�கC��� திறைமயாக வழி கா>F உதவி 
ெச�ய� HFயவ� ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தா தா� !" எ�0 ெசா�னா�க�. 
 
இதி-��3 ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தா எKவள, ெச�வா� �ைடயவ� எ�பைத 
கா�திஜி ந�� ெதாி�3 ெகா'டா�. உடேன அவாிட� ெச�றா�. “ப�பாயி� 
சி�க�" எ�0� "ப�பா� மாகாண�தி� �F[டா ம�ன�" எ�0� ஸ� பி. எ�. 
ேம�தா ப>ட� ெப�றி��தா�. அ"பF" ப>டவைர" பா�"பத��$ சிறி3 
தய�க�3டேன தா� கா�திஜி ேபானா�. ஆனா� ேம�தாேவா அ�#�ள த�ைத 
#த�வைன வரேவ�ப3 ேபா� மகா�மாைவ வரேவ�றா�. அ"ேபா3 ேம�தாைவ 
அவ�ைடய அ�#��ாிய சீட�களான L F. இ. வா$சா, L காமா �த-யவ�க� 
#ைட [A�தி��தா�க�. ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தா கா�திஜி Hறியைத$ 
ெசவிெகா9�3� ேக>டா�. பி�ன�, ''உ�கCைடய க>சி மிக,� நியாயமான 3. 
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க>டாய� உ�கC�� உதவி ெச�ய ேவ'Fய3 தா�. இ�ேக ஒ� ெபா3� 
H>ட�3�� �த-� ஏ�பா9 ெச�கிேற�'' எ�றா�. ெபா3� H>ட�3��� 
ேததி:� இட�� அவசரமாக� �றி"பிட" ப>ட3. அ�த தின�3�� �த� நா� 
த�ைம வ�3 பா����பF ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தா கா�திஜி��$ ெசா�- 
அE"பினா�. 
--------------- 

27. 27. 27. 27. பிரசார யா�திைரபிரசார யா�திைரபிரசார யா�திைரபிரசார யா�திைர    
 
ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தா ெசா�-யி��தபF, ப�பாயி� ெபா3� H>ட�3��� 
�றி"பி>F��த தின�3�� �த� நா�, கா�திஜி அவைர" ேபா�" பா��தா�. 
 
" கா�தி! பிரச�க� தயாரா யி��கிறதா? '' எ�0 ேம�தா ேக>டா�. கா�திஜி, 
''பிரச�க� தயாாி�கவி�ைல ; ஞாபக�தி-��3 ேபசிவிடலா� எ�றி��கிேற�'' 
எ�றா�. 
 
''அெத�லா� இ�த ப�பாயி� சாி�க>F வரா3. நா� நட�3� ெபா3� H>ட�தினா� 
பய� ஏ�பட ேவ'9மானா� உம3 பிரச�க�ைத எ=தி அ$%" ேபா>9�ெகா'9 
வ�3விட ேவ'9� ! இ�றிர, பதிேனா� மணி��� பிரச�க�ைத எ=தி�ெகா'9 
வ�3விட ேவ'9�. ெதாிகிறதா?'' எ�0 ெசா�னா� ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தா. 
 
ஸ� பிேரா\ஷா ெசா�னபFேய கா�திஜி:� ெச�தா�. அ3 எKவள, ந�ல 
ேயாசைன எ�0 H>ட�தி�ேபா3 ெதாிய வ�த3. ெபா3� H>ட� ப�பாயி� 
அ"ேபா3 பிரசி�தி ெப�றி��த ஸ� கவாO ஜி ஜிஹா�கீ� ம'டப�தி� 
நைடெப�ற3. அ�த ம'டப�தி� அ�0 HFயி��த3 ேபா� ற H>ட�ைத அத�� 
��னா� கா�திஜி பா��தேத கிைடயா3. அ$%"ேபா>ட பிரச�க�ைத" பF��� 
ேபா3 கா�திஜியி� உட�# ந9�கி�0. அ�கிராசன� வகி�த ஸ� பிேரா\ஷா 
ேம�தா அF�கF “உர�க" ேப%�க�'', ''உர�க" ேப%�க�'' எ�0 ெசா�- 
உ�சாக"ப9�தினா�. இதனா� கா�திஜியி� �ர� ேமD� ெம-வைட�3 வ�த3. 
 
கா�திஜியி� ந'பரான L ேகசவராK ேத�பா'ேட எ�பவ� ப�க�தி� இ��தா�. 
அவ�ைடய �ர� பலமான 3. கா�திஜியி� பிரச�க�ைத� தா� பF�கிறதாக அவ� 
�� வ�தா�. கா�திஜி:� அத�கிண�கி அ$%" பிரச�க�ைத அவாிட� ெகா9�தா�. 
ஆனா� L ேத�பா'ேட பF"பைத� ேக>க$ சைபேயா� தயாராயி�ைல. ''வா$சா! 
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வா$சா !” எ�0 க�தினா�க�. அதாவ3 ஸ� பிேரா\ஷாவி� பிரதம சி�யரான L 
F. இ. வா$சா ேபச ேவ'9ெம� ற த�க� வி�"ப�ைத� ெதாிவி�தா�க�. 
 
உடேன L F. இ. வா$சா எ=�3 பிரச�க�ைத" பF�க ஆர�பி�தா�. சைபேயா� 
கரேகாஷ� ெச�தா�க�. பிற� H>ட�தி� அைமதி நிலவிய3. �F, வைரயி� 
சைபேயா� கவனமாக� ேக>டா�க�. ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�கC�� 
இைழ�க"ப9� அநீதிகைள" ப�றி" பிரச�க�தி� �றி"பி>ட ேபாெத�லா� 
''ெவ>க�, ெவ>க�!'' எ�0 பலமாக� க�தினா�க�. 
 
இKவித� ெபா3� H>ட�தி� ேநா�க� நிைறேவறிய3 ப�றி� கா�திஜி மகிA�தா�. 
H>ட �Fவி� ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தா கா�திஜிைய" பா��3, ''உ��ைடய 
பிரச�க� மி�க ந�றாயி��த3!'' எ�0 ெசா�ன ேபா3 கா�திஜி ஆன�த� கட-� 
�Aகினா�. அKவள, ெபாிய பிர�காிட� ப�பாயி� �F[டா ம�னாிட�, ''ந�றா 
யி��த3'' எ�0 அ�தா>சி ெப0வ3 ெபாிய காாிய� அ�லவா? 
 
பி�கால�தி� ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தா ெபா3 ஜன�களி� ப�தி�� 
உாியவராயி��த ேபாேத காலமானா�. ஆனா� L F. இ. வா$சா ஸ� F. இ. வா$சா 
ஆகி, ப=�த மிதவாதியாகி, பிாி>F� அரசா�க�ைத ஆதாி"பவராகி, ேதசீய 
இய�க�3�� எதிாியாகி, இ�திய" ெபா3ம�களி� அதி�" தி��" பா�திரமாகி, 
காலகதி அைட�தா�. 
 
த�பி ! ேப$%� திறைம:� பிரச�க� திறைம:� ம>9� உலகி� ஒ�வ��� உய�ைவ 
அளி�3விட �Fயா3. அ"பF அைட�த உய�,� நிைல�3 நி�லா3. 
ஒ=�க�தினாD� தியாக�தினாD� இைடவிடாத ெதா'FனாD�தா� ஒ�வ��� 
உ'ைமயான உய�, ஏ�ப9�. 
 
அ�0 தா� எ=தி அ$சி>ட பிரச�க�ைத� தாேம உர�3 வாசி�க �Fயாம� கா�தி 
மகா� தி'டாFனா�, அவ� எ=திய பிரச�க�ைத இ�ெனா�வ� பF�கேவ'Fயதா 
யி��த3. 
 
அேத கா�தி மகா�மா பி�கால�தி� ப�3 ல>ச� ம�க� அட�கிய பல ெபா3� 
H>ட�களி� ேபசினா�. ம�க� நி$ச"தமாயி��3 அவ�ைடய வாயி-��3 வ�� 
ஒKெவா� வா��ைதைய:� பயப�தி:ட� ேக>டா�க�. 
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* * * 
 
ப�பாயி� ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தாவி� தைலைமயி� நட�த ெபா3� H>டமான3 
கா�திஜியி� ேவைலைய எளிதா�கி வி>ட3. ெபா3� H>ட�ைத"ப�றிய 
விவர�கைள" ப�திாிைககளி� பF�3 நாெட��� உ�ள ேதசிய� தைலவ�க� 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய� ச�ப�தமான விவர�கைள� ெதாி�3 ெகா'டா�க�. 
எனேவ, கா�திஜி ��ைன� கா>F D� அதிக ைதாிய�3டேன Pனா நகர�3��$ 
ெச�றா�. 
 
Pனாவி� அ"ேபா3 இர'9 க>சிக� இ��தன. L ேலாகமா�ய பாலக�காதர 
திலகாி� க>சி ஒ�0 ; L ேகாபால கி��ண ேகாகேலைய� தைலவராக� ெகா'ட 
க>சி ஒ�0. பி�னா� இ�க>சிகC��� பிள, அதிகமாகி� திலக� க>சி தீவிர� 
க>சி எ�0�, ேகாகேலயி� க>சி மிதவாத� க>சி எ�0� வழ�க" ப>டன. 
 
அ�த� கால�தி� ேம�பF இ� க>சிகC���C� அKவள, பலமான ேபாரா>ட� 
இ�ைல. ஆைகயா� இ� க>சிகளி� ஆதரைவ:� ேதட ேவ'9� எ�0 கா�திஜி 
வி��பினா�. �த-� ேலாகமா�யாிட� ெச�றா�. 
 
ேலாகமா�ய�, ''ெத�னா"பிாி�கா விஷய�தி� அபி"பிராய ேபதேம 
இ��க�Fயா3. எ�லா� க>சியி� ஆதரைவ:� நீ�க� ெபற வி��#வ3 
நியாய�தா�. ஆனா� H>ட�தி� தைலவ� எ�த� க>சிைய:� ேசராதவரா யி�"ப3 
ந�ல3. ஆசிாிய� ப�த��கைர அ�கிராசனராயி��க ேவ'9� ெம�0 ேக>9" 
பா��க�. சில காலமாக அவ� ெவளிவ�வேத இ�ைல. நா� உ�கC�� எ�லாவித 
உதவி:� ெச�ய� தயா�!'' எ�றா�. 
 
பிற� கா�திஜி L ேகாகேலைய" பா��க$ ெச�றா�. பிரசி�தி ெப�ற Pனா 
ெப��Hஸ� கலாசாைலயி� அ"ேபா3 ேகாகேல ஆசிாிய�. அவ�ைடய இனிய 
%பாவ� கா�திஜியி� உ�ள�ைத ெவ�வாக� கவ��த3. இ"ேபா3தா� �த� 
�ைறயாக" பா��தாD� பைழய ந'பைர$ ச�தி"ப3 ேபாலேவ ேதா�றிய3. 
 
கா�திஜி ெசா�Dகிறா�:- "ஸ� பிேரா\ஷா இமாலய�ைத ேபா� என��� 
ேதா�றினா�. ேலாகமா�ய� மகா சாகர�ைத" ேபா� கா>சி அளி�தா�. 
ேகாகேலேயா க�ைக நதிைய ஒ�தி��தா�. இமாலய�ைத ஏறி� கட�த� இயலாத 
காாிய�. ச��திர�தி� ஒ�வ� 3ணி�3 இற��வ3� எளித�0. ஆனா� 
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க�ைகேயா த�னிட� வ��பF அைனவைர:� பாிேவா9 அைழ�கிற3. அ�த" 
#னித நதியி� நா� பயமி�றி இற�கி Oநான� ெச�3 மகிழலா�. ைகயி� 
39"#டேன படகி� ஏறி அ�த மாநதியி� மித�கலா�!'' 
 
இKவிதமாக� ேகாகேல விஷய�தி� கா�திஜி�� ஏ�ப>ட அபி"பிராய� பி�னா� 
மக�தான பல�கைள� த�த3. 
 
L ேகாகேல கா�திஜிைய அைழ�3�ெகா'9 ேபா�" ெப��Hஸ� கலாசாைல 
�=வைத:� கா>Fனா�. ெபா3� H>ட� விஷயமாக யா� யாாிட� ேபாகேவ'9� 
எ�0� அவ�கைள எ"பF அZகேவ'9� எ�0� ேயாசைன ெசா� னா�. ஸ� 
பிேரா\ஷாைவ" ேபாலேவ ேகாகேல:� கா�திஜி ெச�ய"ேபா�� பிரச�க�ைத� 
தா� ��னதாக" பா��க ேவ'9� எ�0 Hறினா�. டா�ட� ப�த��கைர$ 
ச�தி�3" ேபசிய பிற� த�மிட� ம0பF:� வ��பF ெசா�னா�. 
 
கா�திஜி மி�க உ�சாக�3டேன டா�ட� ப�த��காிட� ேபானா�. அ�த" ேபராசிாிய� 
க�வி� 3ைறயி� நா>9�� இைணய�ற ெதா'9 ெச�த பிர�க�. கா�திஜிைய 
அவ�� பிாிய�3ட� வரேவ�றா�. எ�த� க>சியிD� ேசராதவைர" ெபா3� 
H>ட�3��� தைலவராக� ேகார வி��#வதா�� கா�திஜி ெசா�ன ேபா3, 
"அ3தா� சாி ; அ3தா� சாி'' எ�றா� ஆசிாிய� ப�த��க�. உடேன “தா�க� தா� 
தைலவ� ராயி��கேவ'9�'' எ�றா� கா�திஜி. 
 
டா�ட� ப�த��க� சிறி3 ேயாசி�3வி>9$ ெசா�னதாவ3 :- ''நா� அரசிய� 
விஷய�களி� தைலயி9வதி�ைல எ�ப3 எ�லா���� ெதாி:�. எ�றாD� நீ�க� 
ெசா�D� காாிய�3�� எ�னா� ம0�3ைர�க �Fயவி�ைல. திலக�, ேகாகேல 
இ�வைர:� நீ� கல�3 ெகா'ட3 சாியான காாிய�. அவ�க� இ�வ�� ேச��3 
நட�3� H>ட�3��� தைலைம வகி"பத�� என��$ ச�ேதாஷ�தா�. அ"பFேய 
அவ�களிட�� ெதாிவி:�க�.'' 
 
கா�திஜி மகிA$சியைட�தா�. ப�பா�" ெபா3� H> ட�ைத"ேபா� Pனா� 
H>ட�� ெவ�றிகரமாக நட�த3. 
* * * 
 
பிற� கா�திஜி ந� ெச�ைன மாகாண�3�� வ�தா�. பால%�தர� ெச�ைன  
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மாகாண�ைத$ ேச��தவ� அ�லவா? ஆகேவ ெச�ைன மாகாண� அ$சமய� 
அரசிய-� ��னணியி� நி�கா வி>டாD� கா�திஜி வ�த காாிய�3�� ந�ல 
ஆதர, கிைட�த3. "ப$ைச" பிர%ர�'' ஏராளமாக$ ெச�ைன நகர�தி� 
வி�பைனயாயி�0. 
 
அ"ேபா3 ெச�ைன நகாி� நட�த ”ெம>ராO Oடா' ட�9" ஆசிாிய� L ஜி. 
பரேம%வர� பி�ைள:�, ”ஹி�3'' ப�திாிைக ஆசிாிய� L ஜி. %"பிரமணிய ஐய��, 
பி�கால�தி� மிக" பிரசி�தி ெப�ற நீதிபதி ஸ� எO. %"பிரமணிய ஐய�� தம��" 
ேப�தவி ெச�ததாக� கா�திஜி �றி"பி>9�ளா�. 
* * * 
 
ெச�ைனயி-��3 கா�திஜி க�க�தா,��" ேபானா�. க�க�தா அ"ேபா3 
இ�தியாவி� தைலநகரமாயி��த3. இ�தியாவி� கவ�ன� ெஜனர� க�க�தாவிேல 
தா� வசி�தா�. க�க�தாவி� கா�திஜியி� அEபவ�க� அKவள, ச�ேதாஷகரமா 
யி��கவி�ைல. பல ெதா�ைலக� அவ��� ஏ�ப>டன ; ஏமா�ற�கC� ேந��தன. 
 
க�க�தாவி� கா�திஜி�� யாைர:ேம ெதாியா3. அ�ேக ேபான3� எ�ேக 
த��வ3? ரயி�ேவ� க�ெபனியி� விள�பர" #�தக�தி� "கிேர> ஈOட�� 
ேஹா>ட�” விள�பர� ெச�ய"ப>F��த3. அைத" பா��3வி>9� கா�திஜி 
ேம�பF ேஹா>டD��� த�தி அF�தா�. கா�திஜி�காக ஓ� அைற ேஹா>ட-� 
ாிஸ�K ெச�ய"ப>F��த3. அதி� ஜாைக ஏ�ப9�தி�ெகா'டா�. ல'ட� 
''ெட�- ெட- கிரா"' ப�திாிைகயி� நி�ப� மிOட� எ�ல� தா�"ேப எ�பவ�ட� 
அ�த ேஹா>ட-� கா�திஜி��" பழ�க� ஏ�ப> ட3. எ�ல� தா�"ேப ’ெப�கா� 
கிள"' எ�E� ஐேரா"பிய� வி9தியி� த�கியி��தா�. கா�திைய� கிள"#�� 
அைழ�3" ேபானா�. ஆனா� அ�த� கிள"பி� பிரதான ஹாD�� இ�திய� 
வர�Hடா3 எ�E� விதி அவ���� ெதாியா3. கா�திைய அைழ�3�ெகா'9 
அ�ேக ேபான3� இ�த விவர� அவ���� ெதாிய வ�த3. உடேன தம3 ெசா�த 
அைற��� கா�திஜிைய அைழ�3" ேபானா�. 
 
இ�கிலா�தி� உ�ள பிாி>Fஷா���� ெத�னா"பிாி�கா இ�தியா �த-ய 
ேதச�களி� உ�ள பிாி>Fஷா���� மன"பா�ைமயி� உ�ள ேவ�0ைம�� 
ம0பF:� ஓ� உதாரண� கிைட�த3. மிOட� எ�ல� தா�"ேப க�க�தா 
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ஐேரா"பிய�களி� ேகவல மன"பா�ைமைய"ப�றி வ��த� ெதாிவி�3 அ�ேக 
கா�திைய� H>F�ெகா'9 வ�தத�காக ம�னி"#� ேக>9�ெகா'டா�. 
 
பிற� கா�திஜி க�க�தா பிர�க�கைள" பா��க$ ெச�றா�. அ�த� கால�தி� 
வ�காள�தி� ெத�வமாக விள�கியவ� L பா# %ேர�திரநா� பான�ஜி. அவைர� 
கா�திஜி பா��க$ ெச�றேபா3 பல ந'ப�க� #ைட [ழ அவ� R�றி��தா�. 
கா�திஜி Hறியைத� ேக>ட பிற�, “இ�ேக எ�கC�� இ���� ெதா�ைலகேள 
அசா�திய�. உ�க� விஷ ய�தி� ஜன�கைள$ சிர�ைத ெகா�ள$ ெச�வ3 க�ட� 
எ�0 ேதா�0கிற3. ஆயிE� இ�E� சில பிர�க�கைள நீ�க� பா��3 
அவ�கCைடய அVதாப�ைத" ெபற �யD�க�'' எ�0 ெசா�னா�. 
 
பான�ஜி �றி"பி>ட கனவா�க� கா�திஜி Hறியைத� கா3 ெகா9�ேத ேக>க 
வி�ைல. பிற� கா�திஜி பிரசி�தி ெப�ற 'அமி�த பஜா�' ப�திாிைக� 
காாியாலய�3��" ேபானா�. அ�ேக அவரா� ப�திாிகாசிாியைர" பா��கேவ 
�Fயவி�ைல. பிற� 'வ�க வாசி' காாியாலய�3��" ேபானா�. அத� ஆசிாிய� 
ெவ� ேநர� கா�திஜிைய� கா�க ைவ�3வி>9, ''என��� தைல��ேம� ேவைல 
இ��கிற3. உ��ைடய விஷய�ைத� ேக>க என�� இ"ேபா3 ேநரமி�ைல '' எ�0 
க'F"பாக$ ெசா�-வி>டா�. 
 
கா�தி மகா�மா இ�த$ ச�பவ� ப�றி எ=தியி�"பதாவ3 :- "ஒ� கண ேநர� என��� 
ேகாப� வ�த3. ஆனா� உடேன ப�திாிகாசிாியாி� நிைலைய உண��ேத�. 'வ�க 
வாசி'" ப�திாிைகயி� #கைழ� �றி�3 நா� ெரா�ப,� ேக�வி"ப>ட3'9. 
இைட விடாம� அவைர" பா��க மனித�க� வ�3ெகா'F�"பைத:� க'ேட�. 
அவ�க� அவ���" பழ�க"ப>டவ�க�. நா� �� பி� ெதாியாதவ�. 
ெத�னா"பிாி�கா விஷய�� அவ���� ெதாியா3. க�ட"ப9கிறவE��� 
த�Eைடய க�டேம ெபாியதாக� ேதா�0�. ஆனா� ப�திாிகாசிாியைர" பா��க 
வ�கிறவ�க� எ�லா�� ஒKெவா� �ைற:டேனேய வ�வா�க�. எ�லா�டE� 
அவ� ேபசி" பதி� ெசா�வ3 எ�Vன� சா�திய�? ” 
 
இKவா0 எ'ணி மன�ைத$ சா�த"ப9�தி� ெகா'ட மகா�மா பிற� ஆ�கிேலா - 
இ�திய" ப�திாிகாசிாிய�களிட� ெச�றா�. ''இ�கி]�மா�'', ''Oேட>Oமா� '' 
எ�ற இர'9 ப�திாிைககளி� ஆசிாிய�கC� கா�திஜி ெசா�-யைத ெய�லா� 
ெபா0ைம:ட� ேக>9� த�க� ப�திாிைககளி� விவரமாக" பிர%ாி�தா�க�. 
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'' இ�கி]�மா� '' ப�திாிைகயி� ஆசிாிய� மிOட� ஸா'ட�O எ�பவ� 
கா�திஜியி� உ�ற ந'பராகேவ ஆகி வி>டா�. கா�திஜி ெத�னா"பிாி�கா 
இ�திய�கCைடய க>சிைய எ9�3$ ெசா�னேதா9 ெத�னா"பிாி�கா 
ஐேரா"பிய�ைடய க>சிைய:� பாரப>சமி�றி எ9�3$ ெசா�ன 3 மிOட� 
ஸா'ட�\� மன�ைத� கவ��3 கா�திஜியிட� மாியாைதைய உ'டா�கி�0. 
 
மிOட� ஸா'ட�\� உதவியினா� க�க�தாவிD� ெபா3�H>ட� 
நட�திவிடலா� எ�0 மகா�மா எ'ணி� ெகா'F��தேபா3 ட�பனி-��3, 
''பா�-ெம'> ஜனவாியி� H9கிற3. சீ�கிர� தி��பி வா��க�!'' எ�0 ஒ� 
த�தி$ ெச�தி வ�த3. உடேன கா�திஜி #ற"பட� தீ�மானி�தா�. ப�பாயி-��3 
#ற"ப9� அ9�த �த� க"ப-� தம�� இட� ேதF F�க> வா�கி ைவ���பF 
தாதா அ"3�லாவி� ப�பா� ஏஜ'9��� த�தி அF�தா�. 
--------- 

28. 28. 28. 28. கட<� அபாய�கட<� அபாய�கட<� அபாய�கட<� அபாய�    
 
தாதா அ"3�லா க�ெபனியா� “ேகா�லா'9 '' எ�E� நீராவி� க"பைல 
அ"ேபா3தா� விைல�� வா�கியி��தா�க�. க�க�தாவி-��3 கா�திஜி த�தி 
ெகா9�த சமய�தி� ”ேகா�லா'9 '' க"ப� ெத�னா"பிாி�கா,��" #ற"ப9வதா-
யி��த3. அ�த� க"ப-ேலேய கா�திஜி பிரயாண� ெச�யேவ'9� எ�0�, F�க> 
கிரய� அவாிட� ெப�0� ெகா�ள �Fயா3 எ�0� அ"3�லா க�ெபனியா� 
ெதாிவி�தா�க�. கா�திஜி இ��ைற தம3 மைனவிைய:�, இர'9 
#த�வ�கைள:�, சேகாதாி �மார� ஒ�வைன:� த�ேமா9 அைழ�3" ேபாவதாக 
எ'ணியி��தா�. அைத� கா�திஜி ெதாிய"ப9�திய3� அவ�கC��� க"ப-� 
இட�த�வதாக,� F�க> வா�க� Hடாெத�0� க�ெபனியா� வ�#0�தினா�க�. 
அவ�கCைடய உதவிைய� கா�திஜி ந�றி:ட� ஏ�0�ெகா'டா�. ”ேகா�லா'9'' 
க"ப� #ற"ப>ட அேத சமய�தி� ''நாேடாி'' எ�E� இ�ெனா� நீராவி� க"பD� 
ட�பE��" #ற"ப>ட3. இர'9 க"ப�களிD� %மா� 800 பிரயாணிக� 
இ��தா�க�. இவ�களி� பாதி"ேப� Fரா�OவாD��$ ெச�Dபவ�க�. 
 
மைனவிைய:� �ழ�ைதகைள:� அைழ�3�ெகா'9 க"ப� ஏ0வத�� ��னா� 
அவ�கCைடய உைட விஷயமாக� கா�திஜி ேயாசி�க ேவ'Fயதாயி�0. 
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ஐேரா"பிய நாகாிக�ைத:� நைட உைட பாவைனகைள:� ைக�ெகா'டா� தா� 
ெத�னா"பிாி�கா ெவ�ைள�கார�கC�� ம�தியி� ெகளரவமான வாA�ைக 
நட�தலாெம�0�, அ���ள இ�திய�கC�� அ"ேபா3தா� ந�ல ேசைவ 
ெச�ய�F: ெம�0� கா�திஜி க�தினா�. ஆனா� தி_ெர�0 அவ�க� �= 
ஐேரா"பிய உைட தாி"ப3 சா�தியம�0. ஐேரா"பிய உைட�� அ9�தபFயாக 
பா�\�கார�களி� உைட நாகாிக மான3 எ�0 ேதா�றிய3. எனேவ 
கOSாிபாைய" பா�\ மாதைர" ேபா� ேசைல அணிய$ ெச�தா�. 
�ழ�ைதகC��" பா�\கைள" ேபா� ேம�ச>ைட:�, கா�ச>ைட:� வா�கி� 
ெகா9�தா�. காDைற:� அத� ேம� P>ஸு� எ�லா�� அணிய ேவ'Fயி��த3. 
 
பாவ� ! தா:� �ழ�ைதகC� உைட மா0த-னா� மிக,� க�ட"ப>டன�. 
ஆயிE� ெபா0ைமேயா9 சகி�3� ெகா'9 கா�திஜி ெசா�னபF நட�தா�க�. 
நாகாிக உைட தாி�தேதா9, ஐேரா"பிய �ைறயி� ேமைஜயி� மீ3 உண, 
ைவ�3�ெகா'9 க�தி:� ��C� உபேயாகி�3$ சா"பிட,� 
பழகி�ெகா'டா�க�. ஆனா� இ�த நாகாிகெம�லா� ெந9�கால� 
நிைல�தி��கவி�ைல. ''இைவெய�லா� ெவ0� ைப�திய�கார�தன�'' எ�0 
பி�கால�தி� கா�திஜி தீ�மானி�3 அவ�ைற� ைகவிட$ ெச�தா�. ைக�ெகா�Cவ3 
க�டமாயி��த3 ேபாலேவ சிலகால� பழகிய பிற� ைகவி9வ3� க�டமாயி��த3. 
ஆயிE� அ�த மாதரசி கணவ�ைடய வி�"ப�தி�பF த��ைடய பழ�க�ைத 
மா�றி�ெகா'டா�. �ழ�ைதகC� அ"பFேய ெச�தன. நி�க, 
 
க"ப�க� இர'9� ந9வி� எ�த� 3ைற�க�திD� நி�லாம� ேநேர ெச� 
றபFயா� பதிென>ேட நாளி� ட�ப� 3ைற�க�ைத அைட�தன. ஆனா� வழியி�, 
இ�E� நாD நா� பிரயாண� பா�கியி��தேபா3, ஒ� ெபாிய அபாய� ேநாி>ட3. 
பய�கரமான #ய�கா�றி� க"ப�க� அக"ப>9� ெகா'டன. பிரயாணிக� ெப�� 
Iதி ெகா'டா�க�. ஹி�3�க�, �O-�க�, கிறிO3வ�க� எ�லா�� சமய 
ேவ0பா9கைள மற�3 ஏக பர�ெபா�ைள நிைன�3 ேவ'9த� ெச�3 
ெகா'டா�க�. க"ப� தைலவ�� பிரயாணிகCட� ேச��3 ஆ'டவைன" 
பிரா��தி�க� ெதாட�கினா�. கா�றி� ேவக�தினா� ேமாத"ப>9� க"ப-� எ�லா 
இட�களிD� 'கிறீ$ ', 'கிறீ$' எ�ற ச�த� உ'டாயி�0. எ�த நிமிஷ�தி� எ�த இட� 
ெபா�3� ெகா�கிறேதா எ�0 பய"ப9�பF இ��த3. ஒ� பலைக சிறி3 அக�0 
ஒ� சி0 3வார� ஏ�ப>டா� ேபா3ேம; �# �# எ� 0 கட� நீ� க"பD��� வர 
ஆர�பி�3 வி9ேம! அ3Hட அவசியமி�ைல ! கா�றி� அFப>9� க"ப� அ"பF:� 
இ"பF:� ஆF அைச�தைத" பா��தா� எ�த நிமிஷ�� க"ப� கவிA�3 ’அேராகரா' 
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ஆகிவிடலா� எ�0� எ'ண ஏ3 இ��த3. க"ப-� ேம� தள�தி� ஒ� ஈ கா�ைக 
இ�ைல ! எ�லா�� கீேழ இற�கி ஒேர ��பலா� ெந��கியி��தா�க�. ”எ�லா� 
ஆ'டவ� சி�த� ! ” எ� 0 அF�கF ெசா�-� ெகா'டா�க�. 
 
இ"பF"ப>ட Iதிகரமான சமய�தி� அ�த� க"ப-� ைதாியமாயி��த பிரயாணி 
கா�திஜி ஒ�வ� தா�. அவ���� கட� யா�திைர பழ�கமாகி யி��த3. 
இய�ைகயிேலேய இ�மாதிாி ச�த�"ப�களி� திடசி�த� ெகா'F�"பவ� - 
அ�3ட� கட-� அF��� இ�தைகய #ய�கைள:� ஏ� ெகனேவ பா��3 
அVபவ��ளவ�. ஆைகயா� ம�ற" பிரயாணிகைள$ ச�தி�3� ைதாிய� 
ெசா�Dவதி� கா�திஜி ஈ9ப>F��தா�. #ய� நிைலைமைய" ப�றி அF�கF க"ப� 
தைலவ� ெதாிவி�த ெச�திகைள� ெதாி�3ெகா'9 வ�3 பிரயாணிகC�� 
அறிவி�3 வ�தா�. இKவித� அ�0 க"ப� பிரயாணிக� பல�ட� கா�திஜி�� 
ஏ�ப>ட பழ�க� சில நாைள���ேள மிக,� பய�ப>ட3 எ�பைத அ9�தா� 
ேபா� பா��க" ேபாகிேறா�. 
 
#ய� இ�ப�3நாD மணி ேநர� நீF�தி��த பிற� அத� ேவக� தணி�த3. வான� 
ெவளி வா�கி�0. [ாிய பகவா� தாிசன� த�தா�. அKவள,தா� ! இ�தைன 
ேநர�� ேசாக� கட-� �Aகி ”ஐேயா அ"பா!' எ�0 அலறி� ெகா'F��தவ�க� 
ஆன�த� களியா>ட�களி� ஈ9ப>டா�க�. ச�பிரதாயமாக� கட,C�� ந�றி 
ெசD�தினா�க� எ�றாD�, அபாய நிைலைமயி� ஏ�ப>F��த ப�தி சிர�ைத 
மைற�3வி>ட3 எ�பைத� கா�திஜி க'9 வ��தினா�. 
 
ஆனா� அ�த" பிரயாணிகC�காவ3 கா�திஜி�காவ3 ஒ� விஷய� அ"ேபா3 
ெதாியா3. கட-� ேந��த இ�த அபாய�ைத� கா>FD� ெபாியேதா� அபாய� 
கைரயிேல கா�தி��கிற3 எ�பைத அவ�க� அறி��தி��கவி�ைல அறி�தி��தா� 
கா�திஜியி� மேனாநிைலயி� மா0த� இ��திரா3; ஆனா� ம�ற" பிரயாணிக� 
களியா>ட�களி� ஈ9ப> F��க மா>டா�க� எ�ப3 நி$சய�. 
* * * 
 
Fச�ப� மாத� 18-� ேததி கா�திஜி ஏறிவ�த ''ேகா�லா'9'' க"ப� ட�ப� 
3ைற�க�ைத அைட�த3. அேத தின�தி� ”நாேடாி ' க"பD� வ�3 ேச��த3. 
இர'9 க"ப�கC� 3ைற�க�தி� நி0�த"ப>டன. 
 
ெவளிநா9களி-��3 க"ப�களி� வ�3 இற��ேவாைர� 3ைற�க�தி� ைவ�திய  
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பாிேசாதைன�� உ�ளா��வ3 வழ�க�. ெதா�3 ேநா�க� பரவாதி���� 
ெபா�>9 இ�த வழ�க� ைகயாள"ப9கிற3. ெத�னா"பிாி�கா 3ைற�க�களி� 
க"ப-ேலேய ைவ�திய பாிேசாதைன ெச�3 பா��3வி>9�தா� கைரயி� இற�க 
வி9வா�க�. 
 
'ேகா�லா'9', 'நாேடாி ' க"ப�க� ப�பாயி-��3 #ற"ப>டேபா3 ப�பாயி� 
பிேள� ேநா� பரவியி��த3. ஆைகயினா� இ�த� க"ப�களி� விஷய�தி� 
ைவ�திய பாிேசாதைன க9ைமயாக இ��கலா� எ�0�, ெகாGச� கால தாமத�� 
ஏ�படலா� எ�0� எதி�பா��தா�க�. 
 
ெவளி நா>F-��3 3ைற�க�3�� வ�� ஒKெவா� க"ப� மீ3� ஒ� மGச� 
ெகாF பற�கவிட"ப>F����. மGச� ெகாFைய இற�கிவி>டா� ைவ�திய" 
பாிேசாதைன �F�3வி>ட3 எ�0 ெபா��. அத� பிற� க"ப-� வ�த 
பிரயாணிகைள வரேவ�பத�காக அவ�கCைடய ந'ப�கC� ப�3�கC� 
க"பD��� ஏறிவரலா�. 
 
”ேகா�லா'9'' க"ப-D� மGச� ெகாF பற�க விட"ப>F��த3. டா�ட� வ�3 
பிரயாணிகைள" பாிேசாதைன ெச�தா�. ஆனா� அ�தா>சி" ப�திர� உடேன 
ெகா9�கவி�ைல. ''பிேள� கி�மிக� வள�$சி ெப0வத�� 23 நா� ஆகலா� ; இ�த� 
க"ப� ப�பாயி-��3 #ற"ப>9 18 நா� தா� ஆகிற3. ஆைகயா� இ�E� ஐ�3 
நா� எ�லா�� க"ப-ேலேய இ��க ேவ'9�'' எ�0 ெசா�- வி>9 டா�ட� 
ேபா�வி>டா�. ''நாேடாி'' க"ப-� இ��தவ�கC��� இேத விதமான தகவ� 
ெதாிவி�க"ப>ட3. 
 
ஆனா� இKவித� ைவ�திய� ஐ�3 நாைள��� தைட உ�தர, ேபா>ட காரண� 
ப�பா�" பிேள� ம>9� அ�ல எ�ப3 சீ�கிர�திேலேய ெதாியவ�த3. ேம�பF 
இர'9 க"ப-D� வ�த இ�திய�கைள ட�பனி� இற�க விடாம� தி�"பி 
அE"பிவிட ேவ'9� எ�0 அ�த நகாி� வசி�த ஐேரா"பிய�க� ெப��கிள�$சி 
ெச�3 ெகா'F��தா�க� எ�பதாக� தகவ� கிைட�த3. 
 
ஒKெவா� நாC� ெவ�ைள�கார�க� ெப�� H>ட� நட�தினா�க�. 
''கா�திைய:� அவ�ட� வ�தி���� இ� திய�கைள:� இற�கவிட� Hடா3'' 
எ�0 ஆேவசமாக" ேபசினா�க�; தீ�மான�க� நிைறேவ�றினா�க�. 
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அவ�கCைடய கிள�$சி�� ேந>டா� அரசா�க�தாாி� ஆதர,� இ��த3. 
அரசா�க ம�திாிகளி� ெச�வா���ள ஒ�வ� ேம�பF கிள�$சி� H>ட�கC��$ 
ெச�0 பகிர�கமாக� கல�3 ெகா'டா�. 
 
ெவ�ைள�கார�க� ட�பனி� எ�ெகனேவ வசி�த இ�திய�கைள" 
பய�0�தினா�க�. தாதா அ"3�லா க�ெபனிைய" பய�0�தினா�க�. இர'9 
க"ப�கைள:� தி�"பி அE"பி வி>டா� ந�ட ஈ9 த�வதாக,� ெசா�னா�க� ! 
 
ஆனா� ட�ப� இ�திய�கC� தாதா அ"3�லா க�ெபனியா�� 
உ0தி:டனி��தா�க�. ட�ப� இ�திய ச�க�3�� அ"ேபா3 மிOட� லா"ட� 
எ�E� ஆ�கிேலய� வ�கீலாக இ��3 வ�தா�. அவ� அGசா ெநGச� பைட�த 
தீர�. ம�ற ெவ�ைள�கார�களி� கிள�$சிைய அவ� பலமாக� க'F�தா�. 
இ�திய�கC�� உ'ைமயாக ந'பரா யி��3 ஆேலாசைன ெசா�- வ�தா�. 
 
அ$சமய� தாதா அ"3�லா க�ெபனியி� ட�ப� கிைளைய$ ேச� அ"3�லா காீ� 
ஹாஜி ஆத� எ�பவ� நி�வகி�3 வ�தா�. அவ� தின�ேதா0� விவரமாக� கFத� 
எ=தி� க"ப-� கா�தி��த கா�திஜி�� அE"பி வ�தா�. 
 
ெவ�ைள�கார�களி� சா�பாக,� க"பD��� கFத� வ�த3. ”மாியாைதயாக� 
தி��பி" ேபா� வி9�க�. தி��பி" ேபாக$ ச�மதி�தா� பிரயாண$ ெசல, 
ெகா9�3 வி9கிேறா�. தி��பி" ேபாக$ ச�மதி�கா வி>டா� கட-ேல த�ளி$ சாக 
அF�3 வி9ேவா� ! ஜா�கிரைத !'' எ�ப3 ேபா�ற கFத�க� வ�3 
ெகா'F��தன. கா�திஜி பிரயாணிக� எ�லாாிைடயிD� ெச�0 அவ�கCடேன 
ேபசி� ைதாிய�>F வ�தா�. ”நாேடாி'' க"ப-� இ��தவ�கC��� அKவ"ேபா3 
ைதாிய"ப9�தி$ ெச�திக� அE"பி� ெகா'F��தா�. 
 
ட�ப� ெவ�ைள�கார�க� இKவள, ���த'யமான 3ேவஷ� ெகா'9 கிள�$சி 
ெச�ததி� காரண� எ�ன ெதாி:மா? அவ�க� கா�திஜியி� மீ3 இர'9 
��ற�கைள$ %ம�தினா�க�. 
 
1. இ�தியாவி-��தேபா3 கா�திஜி ேந>டா� ெவ�ைள�கார�க� மீ3 அவS0 
Hறி� 3ேவஷ" பிரசார� ெச�தா� எ�ப3 ஒ�0. 
2. ேந>டா-� இ�திய�கைள" ெப��திரளாக� ெகா'9 ேச��3 ேந>டாைல  
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இ�திய மயமா�கி வி9� ேநா�க�3ட� இர'9 க"ப� நிைறய இ�திய" 
பிரயாணிகைள அவ� அைழ�3 வ�தி��கிறா� எ�ப3 இர'டாவ3. 
 
உ'ைமயி�, ேம�பF இர'9 ��ற�கC��� கா�திஜி உாியவ� அ�ல. 
இ�தியாவி� கா�திஜி ேந>டா� ெவ�ைள�கார�கைள" ப�றி மிைக"ப9�தி 
ஒ�0� ெசா�லவி�ைல. அவ�கCைடய ��ற�கைள� �ைற�ேத Hறினா�. 
ேந>டா-� இ��தேபா3 அவ�கைள"ப�றி� Hறாத ஒ� வா��ைதைய யாவ3 
இ�தியாவிேல அவ� ெசா�லவி�ைல. 
 
ம�ற"பF அ�த இ� க"ப�களிD� இ��தவ�களி� த��ைடய மைனவி ம�கைள� 
தவிர ேவ0 யாைர:� கா�திஜி��� ெதாியேவ ெதாியா3. யா���� கFத� 
எ=திேயா ேநாி� ேபசிேயா ேந>டாD�� வ��பF அவ� S'Fய3� அைழ�த3� 
கிைடயா3. 
 
இ"பF� கா�திஜி நிரபராதியாயி��தேபாதிD� அவ���� த�மா� ம�ற" 
பிரயாணிகC�� இ�த ெந��கF ஏ�ப>9 வி>டேத எ�0 வ��தமாயி��த3. தாதா 
அ"3�லா க�ெபனி��� ெப�� ச�கட� உ'டாகி யி��த3. க"ப-� இ��த 
பிரயாணிகC�ெக�லா� உயி��ேக ஆப�3 எ� ற நிைலைம ஏ�ப>F��த3. 
கா�திஜியி� மைனவி ம�கC� அபாய�3�� உ�ளாகியி��தன�. 
 
இைத"ப�றி ேயாசி�க ேயாசி�க, கா�திஜி�� ேமனா>9 நாகாிக�ைத"ப�றி 
வ��த� உ'டாயி�0. ேமனா>9 நாகாிக�தி� விைளவாக�தாேன ேந>டா� 
ெவ�ைள�கார�க� இ"பF ெய�லா� நட�3 ெகா�Cகிறா�க� ! 
 
3ைற�க�தி� க"ப� கா�தி��த சமய�தி� கிறிOமO ப'Fைக வ�த3. அ�த" 
ப'Fைகைய ��னி>9� க"ப� தைலவ� �த� வ�"# இர'டா� வ�"#" 
பிரயாணிகைள� த��ட� வி��3'ண அைழ�தா�. வி��3��" “பிற� 
வி��தாளிகளி� சில�� வி��3 ெகா9�தவ�� ேப%வ 3 ேமனா>9 �ைற. இ�திய 
வி��தாளிகளி� சா�பாக� கா�திஜி ேபசேவ'F ஏ�ப>ட3. சாதாரணமாக" 
ப'Fைக வி��3களி� ேப%ேவா� தமாஷாக$ சிாி�க$ சிாி�க" ேப%வா�க�. 
அ�ல3 ஒ�வ��ெகா�வ� உபசார� ெசா�-� ெகா�வா�க�. ஆனா� 
கா�திஜி��� தமாஷா" ேப$சி� அ"ேபா3 மன� ெச�லவி�ைல. அவ�ைடய 
உ�ள� ட�பனி� நட�3 ெகா'F��த 3ேவஷ� கிள�$சி" ேபாரா>ட� திேலேய 
ஈ9ப>F��த3. எனேவ, க"ப� தைலவ� அளி�த கிறிOமO வி��தி� ''ேமனா>9 
நாகாிக�'' எ�E� விஷயமாக� கா�திஜி ேபசினா�. 
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ேமனா>டா� கிறிO3வ மத�தினராயி��த ேபாதிD� கிறிO3வி� ேபாதைனகைள� 
ைக�ெகா�வதி�ைல ெய�0�, பலா�கார�ைத அF"பைடயாக� ெகா'9 
அவ�கCைடய வாA�ைக அைம�தி��கிற ெத�0� கா�திஜி தம3 ேப$சி� 
Hறினா�. இத�� மாறாக� கீAநா>9 நாகாிக� அஹி�ைசைய அF"பைடயாக� 
ெகா'ட ெத�0 எ9�3� கா>Fனா�. க"ப� தைலவ��, ம�ற� க"ப� 
உ�திேயாகOத�கC� ெவ�ைள�கார�க�. எனிE� அவ�க� கா�திஜி Hறியைத� 
கவனமாக� ேக>டா�க�. வி��3" ேப$%க� �F�த பிற� அ3 விஷயமாக� 
கா�திஜி:ட� ச�பாஷைண நட�தினா�க�. அவ�களி� ஒ�வ�, ''நீ�க� 
அஹி�ைசைய" ப�றி இKவள, ேப%கிறீ�கேள? உ�கCைடய ெகா�ைகைய 
உ�களாேலேய நிைறேவ�றி ைவ�க �F:மா? ட�ப� ெவ�ைள�கார�க� 
பய�0�3கிறபF காாிய�தி� ெச�தா�களானா� நீ�க� எ�ன ெச�R�களா�? '' 
எ�0 ேக>டா�. 
 
அத��� கா�திஜி, ''அவ�களிட� நா� ேகாப�ெகா�ள மா>ேட�. ச>ட"பF 
வழ��� ெதாடர,� மா>ேட�. உ'ைமயிேலேய அவ�க� ேம� என��� ேகாப� 
கிைட யா3. அவ�கCைடய அறியாைம�காக,� �0கிய மன" ேபா��� காக,� 
வ��3கிேற�. ஆனா� அத�காக அவ�கC��" பதிD��� தீ�� ெச�ய எ� மன� 
இட� ெகாடா3!'' எ�0 ெசா�னா�. ேக�வி ேக>டவ� #�னைக #ாி�தா�. 
கா�திஜியி� பதி-� அவ��� அ"ெபா=3 அKவளவாக ந�பி�ைக ஏ�படவி�ைல. 
 
இKவித� நா>க� கழி�3 ெகா'F��தன. ைவ�திய பாிேசாதக� இ"ேபா3 விஷய� 
த� ைகயி� இ�ைல ெய�0�, ச��காாிடமி��3 உ�தர, வ�தா� கா�திஜி 
�த-யவ�க� க"ப--��3 இற�கலா ெம�0� ெசா�னா�, 
 
கா�திஜி�� இ0தி$ ெச�தி கைரயி-��3 வ�த3. ”உயி� த"பி" பிைழ�க 
ேவ'9மானா� பிFவாத�ைத வி>9 வி9�க� ; அ"பFேய தி��பி" ேபா� விட$ 
ச�மதி:�க�!'' எ�0 அ�த$ ெச�தி ெசா�-�0. 
---------- 
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29. 29. 29. 29. கைரயி� ஆப�&கைரயி� ஆப�&கைரயி� ஆப�&கைரயி� ஆப�&    
 
கைரயி-��3 வ�த இ0தி$ ெச�தி��� கா�திஜி ம�ற" பிரயாணிகைள:� 
கல�3ெகா'9 பதி� அE"பினா�. ''தி��பி" ேபாக �Fயா3. ேந>டா� 
3ைற�க�தி� இற��வத�� எ�கC�� உாிைம உ'9. எ�ன ேந��தாD� சாி, 
அ�த உாிைமைய நிைலநா>ட உ0தி ெகா'F��கிேறா� '' எ�ப3தா� பதி�. 
 
இனி:� க"ப�கைள� கட-ேலேய நி0�திைவ�க �Fயா3 எ�0 அதிகாாிக� 
க'டா�க�. ெசா�ல�HFய காரண� ஒ�0� இ�ைல. எனேவ ஹா�ப���� 
க"ப�க� வ�வத�� உ�தர, பிற"பி�க" ப>ட3. 
 
இர'9 க"ப�கC� கைரேயாரமாக� ெகா'9 வ�3, நி0�த"ப>டன. இ�தைன 
நாC� கா�தி��த பிரயாணிக� இ"ேபா3 பரபர"#ட� இற�கினா�க�. ேந>டா� 
அரசா�க அ>ட�னி:� ஏ�ெகனேவ கா�திஜி��� ெதாி�தவ�மான மிOட� 
எOேகா�" இ$சமய�தி� கா�திஜி�� ஒ� ெச�தி அE"பினா�. “இ���ள 
ஐேரா"பிய�க� உ�க� ேபாி� தனி"பட மிக,� ேகாப�ெகா'F��கிறா�க�. இ3 
உ�கC��� ெதாி�தேத! ஆைகயா� நீ�கC� உ�க� �9�ப�தா�� பக-� 
க"ப--��3 இற�க ேவ'டா�. ந�றாக இ�>Fய பிற� இற���க�, 
3ைற�க�தி� தைலைம அதிகாாி மிOட� டா>ட� உ�கைள" ப�திரமாக 
அைழ�3" ேபா� R>F� வி>9 வி9வா�.'' இ�த$ ெச�திைய� க"ப� தைலவ� 
கா�திமகானிட� ெதரவி�தா�. கா�திஜி:� அத�பF ெச�ய உ�ேதசி�தா�, ஆனா� 
அைர மணி ேநர�3�ெக�லா� ட�ப� இ�திய�களி� வ�கீலான மிOட� லா"ட� 
எ� பவ� க"பD�� வ�3 ேச��தா�. அவ� கா�திஜியிட� ெசா�னதாவ3 :- 
 
''நீ�க� இ�>Fய பி�பா9 நகாி� பிரேவசி��� ேயாசைன என��� ெகாGச�� 
பிF�கவி�ைல. எத�காக அ"பF" பய"பட ேவ'9�? உ�க� மைனவிைய:� 
�ழ�ைதகைள:� �த-� வ'Fயி� ஏ�றி ரOட�ஜியி� R>9�� அE"பி 
வி9ேவா�. நா� இ�வ�� நட�3 ேபாேவா�. யா�� உ�கC��� தீ�� 
ெச�வா�க� எ�0 நா� க�த வி�ைல. நகர� இ"ேபா3 அைமதியா யி��கிற3. 
கிள�$சி அட�கி வி>ட3. அ"பF ஏதாவ3 அபாய� வ�வதாயி��தாD� அத��" 
பய"ப>9�-ெகா'9 தி�டைன" ேபா� இ�>Fேல ேபாவதா? Hடேவ Hடா3 ! 
உ�க� வி�"ப� எ�ன?'' - இKவித� மிOட� லா"ட� Hறிய3 கா�திஜி�� 
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நியாயமாக� ேதா�றிய3. அவ�ைடய ேயாசைன"பFேய ெச�வதாக ஒ"#� 
ெகா'டா�. கா�திஜியி� மைனவி:� �ழ�ைதகC� ��னதாக வ'Fயி� ஏறி 
ரOட�ஜியி� R>9��" ப�திரமா�" ேபா�$ ேச��தா�க�. 
 
க"ப� தைலவாிட� அVமதி ெப�0�ெகா'9 கா�திஜி மிOட� லா"டEட� 
க"ப--��3 இற�கினா�. 3ைற �க�தி-��3 இர'9 ைம� Sர�தி-��த 
ரOட�ஜியி� R>9�� இ�வ�� நட�3 ெச�ல� ெதாட�கினா�க�. 
 
க"ப--��3 இற�கி$ சிறி3 Sர� ெச�வத���ேள ெவ�ைள�கார$ சி0வ�க� 
சில� அவைர" பா��3 இ�னா� எ�0 ெதாி�3ெகா'டா�க�. உடேன அவ�க� 
''கா�தி! கா�தி !'' எ�0 H$ச� ேபா>டா�க�. அைத� ேக>9 ஐ�தா0 ெபாிய 
ஆ>க� வ�3 அ�த" பி�ைளகCடேன ேச��3 H$ச� ேபா>டா�க�. அ�த� 
H$சைல� ேக>9வி>9 நாலா#ற�தி-��3� சி0வ�கC� ெபாியவ�கC� ஓF 
வர� ெதாட�கினா�க�. 
 
இைத" பா��த3� மிOட� லா"டE��" பயமா�" ேபா�வி>ட3. H>ட� 
ெபாிதாகி வி>டா� ெதா�தரவா�" ேபா� விடலாெம�0�, கா�திஜி ேமேல நட�3 
ெச�ல �Fயாம� ேபா�விடலா� எ�0� எ'ணினா�. ஆைகயா� ப�க�தி� நி�ற 
ஒ� ாி^ாைவ� Hவி அைழ�தா�. மனித� இ=��� வ'Fயாகிய ாி^ாவி� 
கா�திஜி ஏ0வேத கிைடயா3. அ$ சமய� மிOட� லா"டEைடய வ�#0�தD�காக 
ஏ ற உ�ேதசி�தா�. ஆனா� அ�த உ�ேதச� பயனளி�க வி�ைல. H>ட�தின� சில� 
ாி^ா வ'Fைய$ %�றி நி�0 ெகா'9. ாி^ா�காரைன" பய�0�தினா�க�. 
அ�கி��3 அவ� ஓFேய ேபா�வி>டா�. 
 
கா�தி:� மிOட� லா"டE� ேமேல நட�தா�க�. ேபாக" ேபாக� H>ட� 
ெப�கிய3 ; H$சD� அதிகமாயி�0. ேமேல ஓ� அF ைவ�க,� �Fயாத நிைலைம 
ஏ�ப>ட3. அ"ேபா3 H>ட�தி� சில� மிOட� லா"டைன" பிF�3 இ=�3 
அ"#ற� ெகா'9ேபானா�க�. ம�றவ�க� த�ன�தனியாக நி�ற கா�திஜிைய$ 
[A�3 ெகா'டா�க�. அ�த ஏைழ ப�காள� மீ3 க�ைல வி>ெடறி�தா�க�. ஒ� 
�ரட� அவ�ைடய தைல"பாைகைய" பி9�கி� ெகா' டா�. பிற� ஜன�க� அ� 
மகாைன� ைகயாேலேய அF�க ,� ��த,� ெதாட�கினா�க�. கா�திஜியி� உட� 
தள��த3 ; தைல %�ற� ெதாட�கிய3. ஆயிE� மன உ0தி ம>9� ��றவி�ைல. 
கீேழ வி=�3விடாதி���� ெபா�>9" ப�க�தி-��த R>F� ��#ற ேவ-� 
க�பிகைள" பிF�3� ெகா'டா�. அவைர$ [A�தி��த H>ட� ேமD� அதிகமாகி 
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நாலா#ற�திD� அவைர ெந��கிய3. அவ� �$% விட,� �Fயாத நிைலைம 
ஏ�ப>ட3. 
 
அ$சமய�தி� கட,� அ�ளா� ட�ப� ேபா]O ["ாி� ெட'9 மிOட� 
அெல�ஸா'டாி� மைனவி அ�த வழியாக$ ெச�றா�. அவ��� ஏ�ெகனேவ 
கா�திஜிைய� ெதாி:�. H>ட�ைத:� H��ரைல:� பா��த3� எ�ன விஷய� 
எ�0 விசாாி�தா�. H>ட�தி� ந9வி� கா�திஜி அக"ப>9�ெகா'F��கிறா� 
எ�0 ெதாி�த3�, தீர��ள அ�த" ெப'மணி H>ட�தி��� 3ணி�3 #��தா�. 
ஜன�கைள வில�கி� ெகா'9 கா�திஜியி� அ�கி� வ�3 ேச��தா�. அ"ேபா3 
ெவ�யி� இ�லா வி>டாD� த��ைடய ைகயி-��த �ைடைய விாி�3" 
பிF�3�ெகா'டா�. கா�திஜி��� ஜன� H>ட�3��� ம�தியி� நி�றா�. 
இதனா� ஜன�க� கா�திஜிைய ெந��கேவா அF�கேவா �Fயாம� ேபாயி�0. 
டாீமதி அெல�ஸா'ட� மீ3 அFபடாம� கா�திஜிைய அF�க �Fயவி�ைல. 
இத��� ேள அ�� நட�தைத ெய�லா� பா��3� ெகா'F��த இ�திய இைளஞ� 
ஒ�வ� ேபா]O Oேடஷ E�� ஓFனா�. அ�ேக ேபா]O ["பிர�ெட'9 
மிOட� அெல�ஸா'ட� இ��தா�. அவாிட� தகவைல$ ெசா�னா�. மிOட� 
அெல�ஸா'ட� உடேன சில ேபா]O ஜவா�கைள அE"பினா�. கா�திஜிைய 
அவ�ைடய R>F� ப�திரமா�� ெகா'9ேபா�$ ேச��3வி>9 வ��பF 
அவ�கC�� உ�தரவி>9 அE"பினா�. ேபா]O ஜவா�க� அKவிதேம ெச�0 
கா�திஜிைய$ %�றி வைளய�ேபா� நி�0ெகா'9 ரOட�ஜியி� R>9�� 
அைழ�3$ ெச�றா�க�. 
 
அவ�க� ேபா�� வழியிேலேய ேபா]O Oேடஷ� இ��த3. Oேடஷ� வாச-� 
மிOட� அெல�ஸா'ட� கா�திஜிைய$ ச�தி�3 ''நீ�க� இ�ைற�� இ�ேகேய 
இ��3 வி9வ3 நல�. ேபா]O Oேடஷனிேலேய இ��3 வி>டா� உ�கைள" 
பா3கா"பத�� நா� ஆயி�0 !'' எ�றா�. கா�திஜி அவ��� ந�றி ெசD�தினா�. 
ஆயிE� உயி���" பய�3ெகா'9 ேபா]O Oேடஷனி� தGச� #�வத��� 
கா�திஜி வி��பவி�ைல. 
 
''இனிேம� ஒ�0� அபாயமிரா3. ஜன�க� சீ�கிர�தி� சா�தமைட�3 வி9வா�க�. 
அவ�கCைடய ��ற� அவ�கC�ேக #ல"ப>9வி9�!'' எ�றா�. 
 
பிற� ேபா]O 3ைண:ட� வழியி� ேவ0 அபாய� எ 3,மி� றி ரOட�ஜியி� 
R>9��" ேபா�$ ேச��தா�. 
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கா�திஜியி� உட�ெப�லா� அFப>டதினா� த=�ேபறி யி��த3. ஒாிட�தி� 
பலமான காய� ஏ�ப>F��த3. காய�3��$ சிகி$ைச ெச�தா�க�. அFப>ட 
த=�#கC�� ஒ�தட� ெகா9�தா�க�. ந�லேவைளயாக இ�த ம>ேடா9 
ேபாயி�ேற எ�0 R>F� இ��தவ�க� அைன வ�� ஆ0த� அைட�தா�க�. 
 
ஆனா� அ�த ம>ேடா9 ேபா�விடவி�ைல ! R>ைட$ %�றி ெவ�ைள�கார�களி� 
H>ட� ேச��3ெகா'F��த3. சீ�கிர�தி� H>ட� ெபாிதாகிவி>ட3. ''கா�திைய 
ெவளிேய அE"#!'' எ�ற ஒ� �ர� எ=�த3. ஒ� �ர� ப�3� �ரலாயி�0. ப�3� 
�ர� �0 �ரலாயி�0. ''கா�திைய ெவளிேய அE"#!'' எ�ற ேகாஷ� வாைன 
அளாவிய 3. அ�த� ேகாஷ� R>9���ேள இ��தவ�களி� காதிD� வி=�த3. 
Sர�தி� ேபா]O Oேடஷனி� இ��த மிOட� அெல�ஸா'ட� காதி��� 
எ>Fய3. 
 
மிக� திறைமசா-யான அெல�ஸா'ட� ஓேடாF:� வ�தா�. ஜன�H>ட�ைத 
அ$சமய� பய�0�3வதி� பயனி�ைல ெய�0 க'டா�. அவ�கCட� தமாஷாக" 
ேபசி� �ஷி"ப9�த� ெதாட�கினா�. இத� �லமாக அவ�க� அ�3மீறி R>9��� 
#காமD� ேவ0 தீய ெசய�களி� இற�காமD� பா��3�ெகா'டா�. 
 
ஆனா� இ�மாதிாி எ�தைன ேநர� சமாளி�க �F:�? ஜன�க� கைல�3 ேபாகிற 
வழியாக� காணவி�ைல. 
 
மிOட� அெல�ஸா'ட� ேயாசைன ெச�3 ஒ� �F,�� வ�தா�. R>F� பி�#ற 
வழியாக ஒ� ஆைள அE"பி� கா�திஜியிட� ஒ� ெச�தி ெசா�D�பF ெச�தா�. 
அ�த$ ெச�தி இ3தா� :- “உ�க� ந'பாி� R>ைட:� R>FD�ள 
உைடைமகைள:� உ�க� �9�ப�தாைர:� ந'பாி� �9�ப�தாைர:� 
கா"பா�ற வி��#கிறீ�களா? அ"பFயானா� நீ�க� உடேன மா0ேவட� P'9 
இ�த R>ைடவி>9� த"பி$ ெச�வ3 அவசிய�. இைத� தவிர இ�த$ சமய�தி� 
ேவ0 வழிேய இ�ைல ! '' 
 
இ�த$ ெச�திைய� ேக>ட3� கா�திஜியி� மன�தி� ஒ� ேபாரா>ட� எ=�த3. 
ெவளிேய ேபாவதா இ�ைலயா எ�ப3ப�றி�தா�. கைடசியி� அெல�ஸா'டாி� 
ேயாசைன"பF நட�க �F, ெச�தா�. அைத� �றி�3 கா�திஜி த� %யசாித�தி� 
எ=தியி�"பதாவ3:- 
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''உயி��� அபாய� ேநாிடலாெம�ப3 ெவ0� உ�ேதசமாக ம>9மி��தேபா3 
மிOட� லா"ட� எ�ைன" பகிர�கமாக ெவளி� கிள�#�பF ெசா�னா�. 
அவ�ைடய ேயாசைனைய நா� ஏ�0�ெகா'9 நட�ேத�. அபாய� நி$சய� 
எ�E� நிைலைம ஏ�ப>டேபா3 ம�ெறா� ந'ப� ேந�மாறான ேயாசைன� 
Hறினா�. அைத:� நா� ஏ�0 நட�ேத�. எ� உயி��� அபாய� வரலா� எ�பைத 
��னி>ேட அ"பF$ ெச�ேதேனா, அ�ல3 எ� ந'பாி� ெசா�ைத:� 
ெசா�த�கார�கைள:� கா"பா�0வதி� ெபா�>டா, அ�ல3 எ� மைனவி��� 
�ழ�ைதகC��� அபாய� ேநாிடாதி���� ெபா�>டா எ�0 யா� Hற �F:�? 
�த-ேல ஜன�H>ட�ைத நா� ைதாியமாக எதி��த3�, பி�ன� மா0ேவட� 
P'9 அ� H>ட�தினி�0 த"பிேயாFய3� இர'9� சாியானைவ ெய�0 யா� 
நி$சயமாக$ ெசா�ல�F:�?'' 
 
கா�திஜி த"பி�3$ ெச�வ3 எ�0 �F, ெச�த3� அ3 ச�ப�தமான ஏ�பா9களி� 
கவன� ெசD�தினா�. உட�பி� காய�, வ-ெய�லா� அ�த" பிரய�தன�தி� 
மற�3 ேபா�வி>டன. இ�திய" ேபா]O ேசவகைன"ேபா� உைட 
தாி�3�ெகா'டா�. நம3 ெச�ைன மாகாண�தி� வழ��� அ�கவOதிர� ஒ�ைற 
ஒ� த>F� மீ3 %�றி அைத� தைல��� கவசமாக அணி�3ெகா'டா�. (மதராO 
அ�க வOதிர�தி� அதி��டேம அதி��ட� ! அ3 மகா�மா கா�தியி� தைலயி� 
ேம� அவ���" பா3கா"பாக விள�கிய த�லவா?) அெல�ஸா'டாி� தி>ட"பF 
இரகசிய" ேபா]ைஸ$ ேச��த இ�வ� கா�திஜிைய ெவளியி� ப�திரமாக அைழ�3" 
ேபாவத�காக R>9��� வ�தா�க�. அவ�க� �க�3�� வ�ண� Pசி�ெகா'9 
இ�திய வியாபாாிகைள" ேபா� ேவஷ� தாி�தி��தா�க�. 
 
R>9��" ப�க�தி-��த �0��$ ச�தி� ெவளிேயறி ஒ� சாமா� கிட�கி� #��3 
சா�� �>ைடகளி� வழியாக இ�>F� த>9� த9மாறி� கைடசியி� Rதி�� வ�3 
ேச��தா�க�. அ�த� கிட�கி� வாச-ேல:� ஜன�H>ட� நிைற�தி��த3. ஆனா� 
கிட�கி-��3 ெவளிவ�தவ�களி� கா�திஜி இ�"பா� எ�0 யா�� 
எதி�பா��கவி�ைல. அைனவ�ைடய கவன�� ரOட�ஜியி� R>9 வாச-ேலேய 
இ��த3. அ�ேக மிOட� அெல�ஸா'ட� உயரமான ஒ� பF�க>F� நி�0 
ெகா'9 ஜன�H>ட�ேதா9 தமாஷாக" ேபசி�ெகா'F��தா�. சமய 
ச�த�"ப�3�ேக�ப அவ� ஒ� பாட� இ>9� க>F அைத" பாF:� கா>Fனா�. 
 

''#ளி"# இல�ைத மர�தி�மீ3 
ெபா�லாத கா�திைய� S��"ேபா9!'' 
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எ�ப3 அ�த" பா>F� ப�லவி. இைத மிOட� அெல�ஸா'ட� �ைற ைவ�3" 
பாட, ஜன� H>ட�� அவ�ட� ேச��3 உ�சாகமாக" பாFய3 ! 
 
ஜன�களி� கவன�ைத இKவித� மிOட� அெல�ஸா'ட� கவ��தி��ைகயி�, 
கா�திஜி:� இரகசிய" ேபா]O 3ைணவ�கC� அ� H>ட�தி� வழியாக" #��3 
ெச�0 ெத�� ேகாFயி� தயாரா� நி�ற வ'Fயி� ஏறி" ேபா]O OேடஷE��" 
ேபா�$ ேச��தா�க�. 
 
கா�திஜி ப�திரமா� ேபா]O Oேடஷைன அைட�தா� எ�ற ெச�தி வ�த 3� 
மிOட� அெல�ஸா'டாி� �ர� மாறிய3. ''ந�ல3. பறைவ H>F-��3 த"பி ஓF 
வி>ட3! நீ�க� யா��காக இ�ேக வ�3 கா�தி��கிறீ�கேளா அவ� இ�த R>F� 
இ�ைல. இனிேம� உ�கCைடய R>9��� தி��பி" ேபாகலா�!'' எ�0 அ�ேக 
HFயி��தவ�கைள" பா��3 உர�த �ர-� Hறினா�. 
 
H>ட�தி� சில� அவ� ேம� ேகாப� ெகா'டா�க�, சில� அவ�ைடய வா��ைதைய 
ந�பாம� சிாி�தா�க�. 
 
''ந�ல3 ; உ�கC�� எ� ேப$சி� ந�பி�ைக இ�லா வி>டா� உ�கCைடய 
பிரதிநிதிகளாக இர'9 ேபைர நியமன� ெச�:�க�. அவ�கைள நாேன R>9��� 
அைழ�3" ேபாகிேற�. கா�திைய அவ�க� க'9பிF�3 வி>டா� உ�களிட� 
அவைர ஒ"பைட�3 வி9கிேற�. கா�தி இ�த R>F� இ�ைலெய�0 
நி$சயமானா� நீ�க� எ�லா�� தி��பி" ேபா� விடேவ'9�. ரOட�ஜியி� 
R>9�ேகா கா�தியி� �9�ப�தா��ேகா நீ�க� தீ�� ெச�ய வி��ப 
வி�ைலய�லவா? அவ�க� மீ3 நீ�க� ேகாப� ெகா�ள� காரண� ஒ�0� 
இ�ைலேய '' எ�0 ெசா�னா� மிOட� அெல�ஸா'ட�. 
 
ஜன�க� அெல�ஸா'ட� Hறிய ேயாசைன�� இண�கின�, ரOட�ஜியி� 
R>ைட$ ேசாதைன ேபாட" பிரதிநிதிக� ெபா0�க" ப>டா�க�. மிOட� 
அெல�ஸா'ட� அவ�கைள அைழ�3�ெகா'9 ேபானா�. R>F� �ைல 
�9�ெக�லா� அவ�க� ேசாதைன ேபா>9வி>9 வ�3 ''கா�தி இ�ைல!'' எ�0 
ெதாிவி�தா�க�. H>ட�தி� ெப��பாேலா� மிOட� அெல�ஸா'டாி� 
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சாம��திய�ைத" பாரா>F" ேபசி� ெகா'9 R9 தி��பினா�க�. ஒ�சில� 
ேகாப�தினா� ��றி� ெகா'9� தி��பி$ ெச�றா�க�. 
 
த�பி! உலக�ைத:� மானிடாி� வாA�ைகைய:� இய�கிவ�� நியதி ஒ�0 
இ�"பதாக" ெபாிேயா� H0 கிறா�க�. அைத� ெத�வ சி�த� எ�0� கட,ளி� 
க�ைண எ�0� ெபய� ெகா9�3 அைழ�கிறா�க�. அ�தைகய ெத�வ சி�த�தி� 
நியதியினாேலேய தா� �த-� மிOஸO அெல�ஸா'ட�� பி�ன� மிOட� 
அெல�ஸா'ட�� கா�திஜிைய� கா"பா�0� விஷய�தி� அKவள, சிர�ைத 
ெகா'F��க ேவ'9�. அவ�க� ''நம�ெக�ன வ�த3?'' எ�0 அல>சியமாக 
வி>F��தா�, அ�ைறய தின� கா�தியி� உயி��� அபாய� ேந��தி��தா� - 
ஆகா ! இ�த மானில�� ம�Eயி�� இ�தியா,� இ�திய�கC� எKவள, மக�தான 
ந�ட�ைத அைட�தி�"பா�க�? 
------------- 

30. 30. 30. 30. வழ�� ேவ*டா�வழ�� ேவ*டா�வழ�� ேவ*டா�வழ�� ேவ*டா�    
 
சமீப�தி� நட�த மகா :�த�தி� ஆர�ப�தி� மிOட� ெநவி�- ேச�ப�-� 
எ�பவ� பிாி>F� பிரதம ம�திாியாக இ��தார�லவா? இவ�ைடய த�ைத மிOட� 
ேஜாஸ" ேச�ப�-� எ�பவ� அ"ேபா3 பிாி>F� ம�திாி சைபயி� �Fேய�ற 
நா>9 ம�திாியாக" பதவி வகி�தா�. ட�பனி� கா�திஜி இற�கிய அ�0 நட�த 
ச�பவ�கைள� ேக�வி" ப>ட3� அவ�, ''கா�திைய� தா�கியவ�கைள� ைக3 
ெச�3 அவ�க� மீ3 வழ�� நட�த,�'' எ�0 ேந>டா� ச��கா���� த�தி 
அF�தா�. 
 
உடேன ேந>டா� ச��காாி� அ>ட�னி ெஜனரலான மிOட� எOேகா�", 
கா�திஜிைய� H"பி>9 அE"பினா�. கா�திஜி�� ேந��த க�ட�கC�காக� தம3 
வ��த�ைத :� அVதாப�ைத:� ெதாிவி�3� ெகா'டா�. பிற� அவ� 
Hறியதாவ3:- 'க"ப--��3 இர, ேநர�தி� இற���பF நா� ெசா�- 
அE"பிேன�. அைத� ேக>9 நட�தி��தா� இ�த� க�ட�க� ேந��திரா. ஆனா� 
மிOட� லா"டEைடய ேயாசைன"பF நட�3 அதனா� ேந�� க�ட�கைள 
அVபவி�க உ0தி ெகா'F��தைத நா� பாரா>9கிேற�. அ�மாதிாி நட�3 
ெகா�ள உ�கC�� உாிைம உ'9 எ�பைத:� ஒ�3� ெகா�கிேற�. இ"ேபா3 
உ�க� வி�"ப� எ�ன? உ�கைள� தா�கியவ�கைள� �றி�3 அைடயாள� 
ெசா�ல �F:மானா� அவ�கைள� ைக3 ெச�3 வழ�� நட�த� தயாரா 
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யி��கிேற�. வழ�� நட�த ேவ'9� எ�0 மிO ட� ேச�ப�-னிடமி��3 த�தி 
வ�தி��கிற3.'' 
 
இத��� கா�திஜி பி�வ�மா0 பதி� அளி�தா� : ''யா� மீ3� வழ�� நட�த என�� 
வி�"ப� இ�ைல. இர'ெடா� மனித�கைள நா� அைடயாள� க'9பிF�3$ 
ெசா�ல �F:�. அதனா� பய� எ�ன? அவ�கC��� த'டைன வா�கி� 
ெகா9"பதி� என��� தி�"தி கிைட யா3. எ�ைன� தா�கியவ�க� மீ3 என��� 
ேகாப�. இ�ைல; அவ�க� மீ3 நா� ��ற� ெசா�ல,� மா>ேட� - ��ற� 
உ�கைள" ேபா�ற ச�க� தைலவ�கCைடய3. நீ�க� ஜன�கC��$ சாியான 
வழி கா>F யி��கேவ'9�. அ"பF$ ெச�ய நீ�க� தவறி வி>_�க�. யா���� 
த'டைன வா�கி� ெகா9�க நா� வி��பவி�ைல. இ�தியாவி� நா� இ��தேபா3 
ேந>டா� ெவ�ைள�கார�க� மீ3 ஏேதா அவS0" பிரசார� ெச�ததாக ந�பி 
அவ�க� இ�மாதிாி நட�3 ெகா'F��கிறா�க�. உ'ைமைய உண��ேபா3, 
அவ�கேள த�கCைடய ெசயD�காக வ��3வா�க�.'' 
 
இைத� ேக>ட3� மிOட� எOேகா�#�� ஒேர விய"பா�" ேபா�வி>ட3. 
கா�திஜியிட� அவ��� ஏ�ெகனேவ இ��த மதி"# இ�E� உய��த3. 
 
''இ"ேபா3 நீ�க� ெசா�னைத எ=�3 �லமாக எ=தி� த�R�களா? ஏெனனி� 
த�கCைடய வி�"ப� இ3 ெவ�0 மிOட� ேச�ப�-E�� நா� அறிவி�3 
விடேவ' 9�. ஆனா� அவசர"ப>9 நீ�க� எ=தி� ெகா9�கேவ'டா�. தி��பி$ 
ெச�0 மிOட� லா"டைன:� இ�E� உ�கCைடய ந'ப�கைள:� கல�3 
ெகா'9 �F, ெச�யலா�. �F, ெச�த பிற� என�� எ=தி� ெதாிவி�தா� 
ேபா3�. ஆனா� ஒ� விஷய� நி$சயமாக$ ெசா�ேவ�. இ"ேபா3 நீ�க� 
ெசா�ன3ேபா� உ�கைள� தா�கியவ�க� மீ3 வழ��� ெதாடராம� 
வி>_�களானா�, ேந>டா-� அைமதிைய நிைல நா>9வத��" ெபாி3� 
உதவியாயி���� ! '' எ�0 மிOட� எOேகா�" ெசா�னா�. 
 
''வ�தன� ! ஆனா� இ3 விஷயமாக நா� யாைர:� கல�3 ஆேலாசி�க ேவ'Fய 
அவசியமி�ைல. த�களிட� வ�வத�� ��னாேலேய இைத"ப�றி ந�றாக 
ஆேலாசி�3 �F, ெச�3 வி>ேட�. இ�த நிமிஷேம தா�க� ேக>ட பF எ=தி� 
ெகா9�க� தயாராயி��கிேற� " எ�றா� கா�திஜி. 
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ஆ�; கா�திஜி க"பைல வி>9 இற��வத�� ��னாேலேய க"ப� 
உ�திேயாகOத�களிட� ச�பாஷி���ேபா3, ”என�� ெவ�ைள�கார�க� மீ3 
தனி"பட� ேகாப� கிைடயா3. அவ�க� என��� தீ�� ெச�தாD� நா� 
அவ�கC��� தி�"பி� தீ�� ெச�ய �யலமா>ேட�'' எ�0 ெசா�- யி��தா� 
அ�லவா? 
 
அ�த வா��ைதைய இ"ேபா3 நிைறேவ�றினா�. மிOட� எOேகா�" ேக>டபF, 
''வழ��� ெதாடர ேவ'Fய தி�ைல '' எ�0 வா���ல� எ=தி� ெகா9�தா�. 
* * * 
 
கா�திஜி ேபா]O Oேடஷைன வி>9 R>9��$ ெச�ற ேபா3 மிOட� 
அெல�ஸா'ட� இர'9 ேபா]O ேசவக�கைள அவ�ைடய பா3கா"#�காக 
அE"பிைவ�தா�. ஆனா� ெவ� சீ�கிர�திேலேய ேபா]O பா3கா"#� 
ேதைவயி�லாத நிைலைம ஏ�ப>9 வி>ட3. 
 
'ேந>டா� அ>வ�ைடஸ� ' எ�E� ப�திாிைகயி� பிரதிநிதி கா�திஜிைய" பா��க 
வ�தா�. இ�தியாவி� கா�திஜி ெச�த காாிய�கைள" ப�றி:� ேபசிய ேப$%�கைள" 
ப�றி:� பல ேக�விக� ேக>டா�. ஸ� பிேரா\ஷா ேம�தாவி� ேயாசைன"பF 
கா�திஜி இ�தியாவி� எ�லா இட�களிD� தம3 பிரச�க�கைள எ=தி" 
பF�தி��தா�. அKவித� ெச� த3 இ"ேபா3� மிக,� உபேயாகமா யி��த3. தம3 
ேப$ %�களி� நக�கைள� கா�திஜி ேம�பF ப�திாிைக" பிரதிநிதி யிட� ெகா9�3, 
''இ�தியாவி� எ� ேப$%�களி� எைத" ப�றியாவ3 மிைக"ப9�தி$ ெசா�- 
யி��கிேறனா, ெத�னா"பிாி�காவி� பகிர�கமாக$ ெசா�லாத எ�த 
விஷய�ைதயாவ3 இ�தியாவி� ெசா�-யி��கிேறனா,-நீேர பா��3� ெகா�C� !'' 
எ�றா�. பிரச�க�களி� நக�க�, 3'9" பிர%ர�க�, ப�திாிைககC�� எ=திய 
க>9ைரக� ஆகிய வ�ைற:� ேம�பF ப�திாிைக" பிரதிநிதியிட� ெகா9�தா�. 
அவ�றி� ெத�னா"பிாி�கா ெவ�ைள�காரைர"ப�றி� க9ைமயாகேவா 
அவSறாகேவா ஒ� வா��ைத:� இ�ைல எ�0 ப�திாிைக" பிரதிநிதி ெதாி�3 
ெகா'டா�. ம�0�, 'ேகா� லா'9', 'நாேடாி ' க"ப�களி� வ�த பிரயாணிகைள� 
தா� திர>F$ ேச��3� ெகா'9 வரவி�ைல ெய�0�, க"ப� ஏ0வத�� ��னா� 
அவ�கைள� தம��� ெதாியேவ ெதாியா3 எ�0� ஆதார�கCட� நி&பி�தா�. 
ேம�பF க"ப�களி� வ�தவ�களி� பல� ஏ�ெகனேவ ெத�னா"பிாி�காவி� 
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�Fேயறியவ�க�, தா� நா>9��$ ெச�0 தி��#கிறவ�க� எ�0�, இ�E� பல� 
ேந>டா-� �Fேய0� உ�ேதச� இ�லாதவ�க�, Fரா�OவாD��" 
ேபாகிறவ�க� எ�0� எ9�3� கா>Fனா�. 
 
இ�த விவர�கைள ெய�லா� ேம�பF ப�திாிைக" பிரதிநிதி த��ைடய 
ப�திாிைகயி� ெவளியி>டா�. இ�3ட�, கா�திஜி த�ைம� தா�கியவ�க� மீ3 
வழ��� ெதாடர ம0�3 வி>டா� எ�E� ெச�தி:� பிர%ரமாயி�0. இ�த 
விவர�களினா� ட�ப� ஐேரா"பியாி� மேனாபாவ� மாறிவி> ட3. அவ�க� 
த�கCைடய நட�ைதைய� �றி�3 அவமான" படலாயின�. பல ப�திாிைகக� 
கா�திஜி ��றம�றவ� எ�0 தீ�"#� Hறி ஜன� H>ட�தி� ெசயைல� க'F�தன. 
இKவா0 ட�ப� ெவ�ைள�கார�களி� பலா�கார�� கா�தி ஜியி� அஹி�ைச:� 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய ச�க�3�� ஒ� #திய ெகளரவ�ைத அளி�தன. 
இ�திய�களி� உாிைம" ேபாரா>ட�3��� அதனா� சாதக� ஏ�ப>ட3. 
இ�திய�கC� அதிக� த�மதி"# உண�$சி ெப�றா�க�. 
------------- 

31. 31. 31. 31. எளிய வா+�ைகஎளிய வா+�ைகஎளிய வா+�ைகஎளிய வா+�ைக    
 
கா�திஜி க"ப--��3 இற�கிய அ�0 நட�த விபாீத ச�பவ�களி� ெகா�தளி"# 
விைரவிேலேய அட�கிவி> ட3. சில தின�கC� ெக�லா� அவ�ைடய தினசாி 
வாA�ைக பைழய ாீதி�� வ�த3. வ�கீ� ெதாழி-� வ�மான� ம>9� அதிக� வர� 
ெதாட�கிய3. ஆனா� அைத� கா�திஜி அதிகமாக" ெபா�>ப9�தவி�ைல. த� 
வாA�ைகைய" ெபா3 ஊழிய�3�� ேமD� ேமD� அதிகமாக உபேயாக"ப9�த 
ேவ'9� எ�E� ஆைச அவ� உ�ள�தி� வள��3 வ�த3. ெபா3 ேவைலயி� L 
மE%�ல� நாஸா� கா�திஜி��" ெபாி3� உதவி ெச�தா�. 
 
கா�திஜி இ�லாத சமய�தி� ேச� ஆத�ஜி மியாகா� தம3 கடைமைய ந�� 
நிைறேவ�றி யி��தா�. ேந>டா� இ�திய� கா�கிரஸு�� ஆயிர� ப,E�� ேம� 
நிதி ேச��தி��தா�. கா�திஜி தி��பி வ�த தின�தி� நட�த ச�பவ�தி� பயனாக 
இ�திய ச�க�தினிைடேய ெபாி3� கிள�$சி ஏ�ப>F��தபFயா� அைத" 
பய�ப9�தி� ெகா'9 கா�கிரO நிதிைய 5000 ப,னாக" ெப��கினா�. இைத� 
ெகா'9 ஒ� R9 வா�கி வாடைக�� விட"ப>ட3. இKவிதமாக ேந> டா� 
இ�திய� கா�கிர%�� நிர�தர ெசா�3 ஏ�ப>ட3. 
 
இ�மாதிாி ெபா3 Oதாபன�கC�� நிர�தர ெசா�3 அதிக� ேச��3 ைவ"ப3 பிச�  
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எ�ப3 கா�திஜி பி�கால�தி� ெகா'ட உ0தியான அபி"பிராய�. கா�திஜி  
ெத�னா" பிாி�காைவ ஒ�வழியாக வி>9 வி>9 இ�தியா,��� தி��பிய பிற� 
ேந>டா� கா�கிர\� ெசா�3 ேகா�>F� வழ�� நட"பத��� காரணமாயி�0. 
இ3,� இ�E� பல ெபா3 Oதாபன அVபவ�கC� கா�திஜியி� மன�தி�, 
“நிர�தர நிதிகைள� ெகா'9 ெபா3 Oதாபன�கைள நட�3த� ெப�� தவ0 '' 
எ�ற அபி"பிராய�ைத உ0தி" ப9�திய3. இைத"ப�றி� கா�திஜி 
எ=தியி�"பதாவ3:- 
 
''ஒ� ெபா3 Oதாபன�தி� நிர�தர நிதியிேலேய அத� தா�மிக RA$சி�� வி�3 
இ��கிறெத�பதி� ஐயமி�ைல. ெபா3 Oதாபன� எனி�, ெபா3 ஜன�களி� 
ச�மதி:ட� ெபா3 ஜன�களி� பண�ைத� ெகா'9 நட��� அைம"# எ�0 
ெபா��. அ�தைகய Oதாபன�3��" ெபா3 ஜன�களி� ஆதர, எ"ேபா3 
இ�லாம� ேபாகிறேதா, அ"ேபா3 அ�த Oதாபன� இ�"பத�ேக உாிைம 
இழ�ததாகிற3. நிர�தர நிதிைய� ெகா'9 நட�த"ப9� அைம"#க� ெபா3 ஜன 
அபி"பிராய�ைத மதியாம� அத�� மாறாக அF�கF காாிய� நட�3வைத� 
கா'கிேறா�. நம3 ேதச�தி� எ��� இ3 ச�வ சாதாரண�. மத Oதாபன�க� 
எ�0 Hற" ப9� அைம"#களி� சில கண��$ ெசா�வேத கிைடயா3. 
த�மக��த�க� ெசா�3��$ ெசா�த�கார�களாகி வி>டா�க�. அவ�க� யா���� 
கண��$ ெசா�ல� கடைம" ப>டவ�கள�ல�. இைதெய�லா� பா����ேபா3, 
அ�ற�0 வ�� வ�வாைய� ெகா'9 வாA�ைக நட�3வேத ெபா3 
Oதாபன�களி� இல>சியமாயி��க ேவ'9ெம�0 நா� உ0தி 
ெகா'F��கிேற�. 
 
''நிர�தரமான க>Fட�க� இ�றி நைடெப0வேத சா�தியமி�லாத Oதாபன�க� 
சில இ��கி�றன. அவ�றி�� நா� ேம�Hறியைவ ெபா��தா. ெபா3 
Oதாபன�களி� நைட�த� ெசல,க� வ�ஷா வ�ஷ� கிைட��� ச�தா� 
ெதாைகைய� ெகா'ேட நைடெபற ேவ'9 ெம�ப3 தா� எ�Eைடய க��3.'' 
 
ஒ� ப�க� ெபா3 ஊழிய�தி� கா�திஜி ஈ9ப>F��ைகயி� அவ�ைடய �9�ப 
வாA�ைக ச�ப�தமான பல பிர$ைனக� எ=�தன. ப�3 வயதான ம�மகE�, 
ஒ�ப3 வய3� ஐ�3 வய3� உ�ள #த�வ�க� இ�வ�� அவ�ட� 
வ�தி��தா�க�. இ�த ��0 சி0வ�கைள:� பF�க ைவ"ப3. எ"பF? கா�திஜி 
பாாிOட� ஆைகயா�, ஐேரா"பிய� �ழ�ைதகC�� எ�0 ஏ�ப>ட 
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ப�ளி�Hட�களி� அவ�ைடய �ழ�ைதகைள$ ேச��3� ெகா'F�"பா�க�. 
அைத அவ� வி��பவி�ைல. இ�திய� �ழ�ைதகC�� எ�0 தனியாக� கிறிO3வ" 
பாதிாிமா�க� நட�திய ப�ளி�Hட�தி� ேச��க,� வி��ப வி�ைல. ஆதலா� 
�ழ�ைதகC��� கா�திஜிேய க�வி க�பி�க �ய�றா�. ஆனா� அத��" ேபாதிய 
அவகாச� கிைட�கவி�ைல. எனேவ, ஆ�கில பாைஷ க�பி"பத�� ஓ� ஆ�கில 
உபா�தியாயினிைய ஏ�ப9�திவி>9 ம�ற விஷய�கைள� தாேம க�பி�தா�. 
கா�திஜி த��ைடய �ழ�ைதக� யாைர:� ெத�னா"பிாி�காவிேலா 
இ�தியாவிேலா ப�ளி�Hட�கC�� அE"பேவ யி�ைல. அவ�ைடய ��த 
#த�வ� பி�கால�தி� த�Eைடய ெசா�த" ெபா0"பி� இ�தியாவிD�ள ச��கா� 
ப�ளி�Hட�தி� ேச��3 பF�தா�, ம�ற ��0 #த�வ�கC� கா�திஜியிடேம 
ெப��பாD� க�வி க�0� ெகா'டா�க�. த��ைடய #த�வ�கC��� க�வி 
க�பி�ததிD� பி�னா� ஏ�ப>ட ேபானி�O ஆசிரம�தி� �ழ�ைதகC��� க�வி 
க�பி�ததி D� கா�திஜி பல அVபவ�கைள அைட�தா�. இவ�ைற� ெகா'9 
இ�திய� �ழ�ைதகC�� எ�த �ைறயி� க�வி க�பி�க ேவ'9� எ�ப3 ப�றி 
அவ� உ0தியான �F,க� ெச�ய� HFயதாயி�0. அ�த வாA�ைக அVபவ�கC� 
�F,கC� கா�திஜியி� ஆதார� க�வி� தி>ட�3�� ஒ� ந�ல ஆதாரமா 
யைம�தன. 
* * * 
 
வ�கீ� ெதாழி-D� �9�ப" பிர$ைனகளிD� கா�திஜி�� ேவ'Fய அDவ�க� 
இ��3� அவ�ைடய மன� நி�மதி யைடயவி�ைல. சேகாதர ம�கC��� ெதா'9 
ெச�ய ேவ'9 ெம� E� ஆ�வ� அவ�ைடய உ�ள�தி� வள��3 வ�த3. ஒ� 
நா� ஒ� ��டேராகி கா�திஜியி� R>9��" பி$ைச ேக>க வ�தா�. அவ� 
ஒ"ப�த� ெதாழிலாளியாக வ�3 ேம�பF ெகாFய ேநா� காரணமாக ேவைல இழ�3 
நி��கதியானவ�. அவE��" பி$ைச ேபா>9� 3ர�தி விட� கா�திஜி 
வி��பவி�ைல. R>F� சில நா� இ����பF$ ெசா�- அவEைடய #'கைள 
அல�பி� க>F$ சிகி$ைச ெச�தா�. R>Fேலேய அவைன ைவ�3� ெகா'F��த� 
ம�றவ�கC��� ெதா�ைலயா யி��த3. எனேவ ெகாGச� உட�# �ணமான3� 
ஒ"ப�த� ெதாழிலாளிகC�ெக� 0 ஏ�ப>ட ைவ�தியசாைல�� அE"பி ைவ�தா�. 
 
அ3 �த� ேநாயாளி��" பணிவிைட ெச�:� ஆ�வ� கா�திஜியி� மன�தி� 
வள��3 வ�த3. பா�\ ரOட�ஜி த�ம�3� ெக�0 ெகாGச� ெசா�3 ஒ3�கி 
ைவ�தா�. அைத� ெகா'9 கா�திஜி ஏைழகC�காக� த�ம ைவ�திய சாைல ஒ�0 
ஏ�ப9�தினா�. ஏைழகC�� உதவி ெச�வதி� ப�0� ெகா'ட டா�ட� P� ேம�பF 
ைவ�தியசாைலைய� கவனி�3� ெகா'டா�. அ�த ைவ�தியசாைலயி� கா�திஜி 
தின� இர'9 மணி ேநர� ேவைல ெச�தா�. ேநாயாளிகளிட� ேபசி அவ�கCைடய 
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ேநா�கைள� ெதாி�3 ெகா'9 டா�ட� P�திட� ெசா�- அவ� எ=தி�ெகா9��� 
�ைற" பF ம��3கைள� கல�3 ெகா9�3 வ�தா�. %��க$ெசா�னா�, 
'க�ப,'ட�' ேவைல பா��தா�. இ�த� ெதா'9 கா�திஜி�� மி�க மன நி�மதி 
அளி�த3. அேதா9 ஏைழ இ�திய�கCட� கல�3 ெந��கி" பழ�வத��$ 
ச�த�"ப�க� அதிக� கிைட�தன. 
 
ஆர�ப�தி� கா�திஜி ெத�னா"பிாி�காவி� ேமனா>9 �ைறயி� நாகாிக வாA�ைக 
�ைறைய ேம�ெகா'F��தா�. ெதா'F� ப�0 அதிகமாக ஆக ஆட�பர�தி� 
ெவ0"# மி��த3. வாA�ைகைய எளிைம"ப9�த ஆர�பி�தா�. வ'ணானிட� 
3ணிகைள$ சலைவ��" ேபா9வ தி� பண� அதிக$ ெசலவான3ட� சமய�தி� 
3ணிக� வ�வதி�ைல யாதலா� டஜ� கண�கி� ச>ைடகC� கால�கC� 
ேதைவயாயி��தன. எனேவ சலைவ$ சாமா�கC� இOதிாி"ெப>F:� வா�கி 
ைவ�3�ெகா'9 கா�திஜி தாேம 3ணிகைள ெவC�3� ெகா�ள� ெதாட�கினா�. 
�த� �த-� சலைவ சாியாக வரவி�ைல. க=�3" ப>ைட�� இOதிாி ேபா>டதி� 
பைச மா, அதி� அதிகமாக ஒ>F� ெகா'9 ேகா�>9��" ேபான பிற� உதி��3 
Rழ ஆர�பி�த3. ம�ற பாாிOட�க� இத� ெபா�>9� கா�திஜிைய" பா��3$ 
சிாி�தா�க�. ஆனா� ேக-��� பாிகாச� 3��� பய"ப9� %பாவ� கா�திஜி�� 
எ"ேபா3ேம கிைடயா3. சிாி�தவ�கைள" பா��3, ''எ� காலைர நாேன சலைவ 
ெச�3 இOதிாி ேபா>டதி� இ"பF மா உதி�கிற3. அ3 உ�கCைடய 
�Sகல�3��� காரணமாயி�"பதி� என�� இ� மட�� ச�ேதாஷ� '' எ�றா� 
கா�திஜி. 
 
''எத�காக நீ�கேள சலைவ ெச�3 ெகா�ள ேவ'9�? இ�த ஊாி� சலைவ$ சாைல 
இ�ைலயா? '' எ�0 கா�திஜியி� பாாிOட� ந'ப�க� ேக>டா�க�. 
 
''இ��கி�றன! அதனா� எ�ன? ந��ைடய ெசா�த� காாிய�கC�� எத�காக" 
பிறைர ந�பி யி��கேவ'9�? ந��ைடய காாிய�கைள நாேம ெச�3 
ெகா�வ3தாேன ந�ல3? '' எ�0 கா�திஜி பதி� அளி�தா�. 
 
ெகாGச நாைள�ெக�லா� கா�திஜி சலைவ� கைலயி� ந�� ேத��3 வி>டா�. 
பி�னா� ஒ�சமய� L ேகாகேல ெத�னா"பிாி�கா,�� விஜய� ெச�தா�. 
ேகாகேலயிட� அவ�ைடய �� L ரானேட அ�பளி"பாக� ெகா9�த 
அ�கவOதிர� ஒ�0 இ��த3. ��கியமான ச�த�"ப�களி� L ரானேட அளி�த 
அ�கவOதிர�ைத" ேபா>9� ெகா�வ3 L ேகாகேல யி� வழ�க�. 
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ெத�னா"பிாி�காவி� ேஜாகானிOப�� இ�திய�க� ேகாகேல�� ஒ� வி��3 நட� 
தினா�க�. அத�� ேம�பF அ�க வOதிர�ைத அணி�3 ெகா'9ேபாக� ேகாகேல 
வி��பினா�. ஆனா� அ�கவOதிர� மF"#� கைல�3 ேபாயி��த3. இ3 �றி�3� 
ேகாகேல அைட�த கவைலைய� கா�திஜி ெதாி�3ெகா'9 த��ைடய 
ைகவாிைசைய� கா>9வதாக$ ெசா�னா�. 
 
'' அரசிய� காாிய�கC��� வ�கீ� ேவைல��� உ�ைம ந�பலா�. ஆனா� 
சலைவ� ெதாழிD�� எ"பF ந�ப �F:�? அ�கவOதிர�ைத� �>F$ %வரா�கி 
வி>டா� எ�ன ெச�ேவ�? '' எ�றா� ேகாகேல. 
 
கா�திஜி ேமD� பிFவாத� பிF�3 அ�கவOதிர�ைத வா�கி� ெகா'டா�. சலைவ� 
ெதாழிலாளிையவிட ந�றா� இOதிாி ெச�தி�"பதாக� ேகாகேல மகிA$சி:ட� 
அ�தா>சி ெகா9�தா�. 
 
சலைவ� ெதாழிைல"ேபாலேவ தைலமயி� ெவ>F� ெகா� C� ேவைலைய:� 
கா�திஜி க�0� ெகா'டா� �த-� இ�த� காாிய�� கா�திஜிைய அவ�ைடய 
சகா�களி� நைக"#�� உ�ளாயி�0. '' உம3 மயி��� எ�ன ஆப�3 வ�த3? எ- 
கF�3 வி>டதா? '' எ�0 ந'ப�க� சிாி�3� ெகா'ேட ேக>டா�க�. ஆனா� 
ெகாGச நாைள� �� தைல மயிைர� தாேம ெவ>F� ெகா�வதிD� கா�திஜி ந�ல 
திறைம அைட�தா�. 
 
த�பி! இெத�லா� L ஆதி ச�கரா$சாாியா� சலைவ� ெதாழி�, Hவர� ெதாழி� 
உ�பட அ0ப�3 நாD கைலகளிD� ேத�$சி ெப�றி��தா� எ�E� விவர�ைத 
நிைன" P>9கிற த�லவா? 
-------------- 

32. 32. 32. 32. ேபாய� $�த�ேபாய� $�த�ேபாய� $�த�ேபாய� $�த�    
 
ெத�னா"பிாி�காவி� 1899-ஆ� ஆ'F� ேபாய� :�த� ஆர�பமாயி�0. ஹால�3 
ேதச�தி-��3 ெத�னா"பிாி�காவி� ேபா�� �Fேயறியவ�க� 'ேபாய�க�' எ�0 
அைழ�க" ப>டா�க�. �த-� இவ�க� ேந>டா-� அதிகமாக� �Fேயறி 
யி��தா�க�. ேந>டா� பிாி>F� ஆ>சியி� கீA வ�தபிற� ேபாய�களி� 
ெப��பாேலா� உ�நா9 ேநா�கி$ ெச�0 Fரா�Oவா� ரா*ய�ைத Oதாபி�3� 
ெகா'டா�க�. ெகாGச கால� Fரா�Oவா� ஏற��ைறய %த�திர ரர*யமாக 
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இ��3 வ�த3. அ"ேபா3 தா� �&க� எ�E� ேபாய�" பிர�க� Fரா�Oவா� 
�Fயரசி� தைலவராக இ��தா�. �Fயர% எ�0 ெபய� இ��தாD� ஓரள, 
பிாி>F� சா�ரா*ய�3ட� ெதாட�# இ��த3. ஆனா� Fரா�Oவா� மீ3 
பிாி>F� ஆதி�க�ைத Oதிர" ப9�த ேவ'9� எ�0 பிாி>F� ச��கா� 
�ய�றேபா3 ேபாய�க� அ��ய�சிைய எதி��தா�க�, அத� விைளவாகேவ 
ேபாய� :�த� �'ட3. 
 
இ�த :�த�தி� ெத�னா"பிாி�காவிD�ள இ�திய�க� எ�ன ெகா�ைகைய 
அEசாி�க ேவ'9� எ�ற பிர$ைன எ=�த3. கா�தி மகா� இ3 விஷயமாக 
ெரா�ப,� சி�தைன ெச�தா�. அ�த நாளி� பிாி>F� ஆ>சியி� ந�ல ேநா�க�தி� 
மகா�மா,�� ந�பி�ைக இ��த3. உலக�தி� ��ேன�ற�3�� பிாி>F� 
சா�ரா*ய� உதவி ெச�கிற3 எ�0 எ'ணினா�. இ�தியாவிD� 
ெத�னா"பிாி�காவிD� நைடெப0� ப>சபாத�கC� ம�ற அநீதிகC� ஆ�கா� 
��ள தனி"ப>ட இ�கி]�கார�களி� காாிய�க� எ�0�, ெமா�த�தி� 
பிாி>Fஷா� த�ம நியாயமாக� காாிய� ெச�கிறவ�க� எ�0� ந�பியி��தா�. 
ஆைகயா� ேபாய�களி� %த�திர� ேகாாி�ைகயி� கா�திஜி�� அVதாப� இ��த 
ேபாதிD� ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�க� பிாி>F� க>சியிேலேய இ��க ேவ'9� 
எ�0 நிைன�தா�. த�கC��$ %த�திர� ேவ'9 ெம�0 ேபாரா9� ேபாய�க� 
இ�திய�கC�காவ3 ெத�னா"பிாி�காவி� %ேதசிகC�காவ3 %த� திர� ெகா9�க 
வி��ப வி�ைல ; நியாய� ெச�ய,� �� வ�வதி�ைல. பிாி>F� சா�ரா*ய�தி� 
ச��காேரா எ�லா���� சமநியாய� வழ��வதாக$ ெசா�-� ெகா�ளவாவ3. 
ெச�தா�க�. கா�திஜி தா�க"ப>ட ெச�தி அறி�த3� ”தா�கியவ�கைள� ைக3 
ெச�ய,� ” எ�0 ேஜாச" ேச�ப�-� த�தி அF�தா� அ�லவா? இதி-��3 
பிாி>Fஷா� எ"ேபா3� நியாயமாக நட�3 ெகா�ளா வி>டாD� அவ�கC�� 
நியாய உண�$சி இ��த3 எ�றாவ3 ஏ�ப>ட3. ேபாய�க� விஷய�திேலா 
இ3Hட$ ெசா�வத�கி�ைல. அவ�க� ெத�னா"பிாி�காவி� வ�3 
�Fேயறியவ�க� தா�. ஆயிE� தா�க� �Fேயறிய பிரேதச� த�கC�ேக 
ெசா�த� எ� 0 நிைன�3 அவ�க� நட�3 ெகா'டா�க�. 
 
இைதெய�லா� எ'ணி� கா�திஜி ேபாய� :�த�தி� ேபா3 பிாி>F� க>சியி� 
இ��3 ெதா'9 ெச�வெத�0. �F, ெச�தா�. 'பிாி>F� சா�ரா*ய�தி� 
பிரைஜகC�� உ�ள Pரண உாிைமகைள நா� ேகா�கிேறாம�லவா? ஆைகயா� 
அ�த சா�ரா*ய�தி� பா3கா"#��� நா� உதவி ெச�தாக ேவ'9�'' எ�0 ம�ற 
இ�திய�கC�� எ9�3$ ெசா�னா�. :�த ேசைவ ெச�ய �� வ�த இ�திய�கைள� 
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ெகா'9 'ஆ�#ல�O பைட' அைம�தா�. 'ஆ�#ல�O பைட' எ�றா� எ�ன 
ெதாி:மா, த�பி? ேபா��கள�தி� ேபா� ெச�கிறவ�க� காய� ப>9 வி=வா�க� 
அ�லவா? அவ�கைள� S�கி� ெகா'9 வ�3 இராZவ �கா� ஆOப�திாிகளி� 
ேச�"ப3, அவசியமான ஆர�ப சிகி$ைசகைள$ ெச�வ3 �த-ய ஜீவகா�'ய 
ேசைவகைள$ ெச�:� பைட�� 'ஆ�#ல�O பைட' எ�0 ெபய�. :�த� ெச�:� 
பைட Rர�கைள" ேபாலேவ இவ�கC� ஆப�3�� உ>ப>டாக ேவ'9�. ஆனா� 
இவ�க� யாைர:� ெகா�ல ேவ'Fயதி�ைல. காய� ப>9$ சாக� 
கிட"பவ�கC��" பணிவிைட ெச�3 H9மானா� அவ�கைள" பிைழ�க$ ெச�வ3 
இவ�கCைடய ேவைல. ெமா�த�தி� :�த ேசைவ எ�றாD�, மிக$ சிற�த 
ஜீவகா�'ய� ெதா'டா��. 
 
கா�திஜி 'ஆ�#ல�O பைட'�� இ�திய�கைள$ ேச��க ஆர�பி�தேபா3 பல� 
அவைர அைதாிய" ப9�தினா�க�. இ�திய�க� அபாய�கைள� க'9 அG%� 
ேகாைழக� எ� 0�, தா�கா-க %யநல�ைத� தவிர ேவ0 விசால ேநா�க� 
இ�லாதவ�க� எ�0� அ�த� கால�தி� ஆ�கிேலய� ந�பினா�க�. ஆைகயா� 
கா�திஜியி� �ய�சிைய" ெபா3 வாக ஆ�கிேலய� ஆதாி�கவி�ைல. ஆனா� 
டா�ட� P�, மிOட� லா"ட�, மிOட� எOேகா�" �த-ய சில� கா�திஜிைய 
ஆதாி�3 உ�சாக" ப9�தினா�க�. ேசைவ" பைடயி� ேச��த இ�திய�கC�� 
டா�ட� P� பயி�சி அளி�தா�. :�தகால�தி� ேசைவ ெச�ய� த��தவ�க� எ�0 
ைவ�திய�களி� அ�தா>சி:� வா�க" ப>ட3. இKவள,��" பிற� கா�திஜி 
ேபா��கள�தி� ெதா'9 ெச�ய இ�திய ேசைவ" பைட�� அEமதி அளி���பF 
ேந>டா� ச��கா��� எ=தினா�. ச��காாி� பதி� பளி$ ெச�0 வ�த3. ''மி�க 
வ�தன� ; ஆனா� த�சமய� உ�க� ஊழிய� ேதைவ இ�ைல !'' எ�0 ச��காாி� 
பதி� Hறிய3. 
 
இ�3ட� கா�திஜி %�மா இ��3விட வி�ைல. இ�திய�களி� ேசைவைய$ ச��கா� 
ஒ"#� ெகா�C�பF ெச�வ த�� ேமD� பிரய�தன� ெச�தா�. டா�ட� P� 
அவ�கைள அைழ�3� ெகா'9 ேந>டா� பிஷ" பாதிாிைய" ேபா�" பா��தா� ; 
விவர�கைள$ ெசா�னா�. இ�திய ேசைவ" பைடயி� இ�திய� கிறிO3வ� பல� 
இ��கிறா�க� எ�E� விவர�ைத:� அறிவி�தா�. ேந>டா� பிஷ" கா�திஜியி� 
�ய�சி�� உதவி ெச�வதாக வா�களி�தா�. ேந>டா� ச��கா���� எ=தினா�. 
 
இத�கிைடயி� ேபாய� :�த� மிக�க9ைமயான நிைலைய அைட�த3. பிாி>F�  
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ச��கா� எதி�பா��தைத� கா>FD� ேபாய�க� அதிக" பிFவாதமாக"  
ேபாராFனா�க�. இ�திய�களி� :�த ேசைவைய$ ச��கா� அல>சிய� ெச�ய 
�Fயாத நிைலைம ஏ�ப>ட3. 
 
நா�ப3 தைலவ�க� உ�பட ஆயிர�3 �0 இ�திய�க� அட�கிய ேசைவ" பைட 
ேபா��கள�தி� ேசைவ ெச�ய$ ெச�ற3. இ�த ஆயிர� ேபாி� ���0 ேப� %த�திர 
இ�திய�க�, ம�றவ�க� ஒ"ப�த� ெதாழிலாளிக�. இ�திய ேசைவ" பைட 
ேபா��கள�தி� ந�ல ஊழிய� ெச�3 ெபய� ெப�ற3. சாதாரணமாக$ ேசைவ" 
பைடயின� 3"பா�கி" பிரேயாக எ�ைல��� ெச�ல அEமதி�க" ப9வதி�ைல. 
ஆனா� Oபியா� ேகா> எ�Eமிட�தி� பிாி>F� 3�"#�க� ேபாய�களா� 
�றியF�க" ப>ட ேபா3 மிக ெந��கFயான நிைலைம ஒ�0 ஏ�ப>ட3. 
ேபா��கள�தி��$ ெச�0 காய�ப>டவ�கைள� S�கி ெவளி ேய�ற �F:மா 
எ�0 பிாி>F� தளபதி ெஜனர� #�ல� கா�திஜி��$ ெச�தி அE"பினா�. ஒ� 
கண�� தய�காம� ''அ"பFேய ெச�கிேறா�!'' எ�0 கா�திஜி பதி� அE"பினா�. 
பிற� இ�திய ேசைவ" பைட 3"பா�கி" பிரேயாக� நட�3 ெகா'F��த ேபா�� 
கள�திேலேய ேசைவ ெச�ய ஆர�பி�த3. காய� ப>ட Rர�கைள$ %ம�3ெகா'9 
%மா� இ�ப�ைத�3 ைம� வைரயி� நட�3 ஆOப�திாி��� ெகா'9 ேபாக 
ேவ'F யி�� த3. இ�திய ேசைவ" பைடைய$ ேச��தவ�க� சிறி3� %ண�காம� 
இ�தைகய ேசைவகைள$ ெச�தா�க�. இவ�களா� ரண கள�தி-��3 S�கி$ 
ெச�ல"ப>டவ�களி� தளபதி உ>ேக> எ�E� பிரபல இராZவ அதிகாாி ஒ�வ�. 
 
இKவித� ஆ0 வார கால� இ�திய ேசைவ" பைட ெதா'9 #ாி�த3. இத��� 
பிாி>F� ேசனாதிபதி இ�கிலா�தி-��3 உதவி" பைட வ�� வைரயி� ேமேல 
��ேன0 வதி�ைல எ�0 தீ�மானி�3 வி>டா�. ஆைகயா� இ�திய ேசைவ" பைட 
கைல�3விட" ப>ட3. 
 
ேபாய� :�த�தி� ேபா3 இ�திய�க� ெச�த ேசைவைய" பிாி>F� சா�ரா*ய 
ச��கா� ெபாி3� பாரா>Fனா�க�. ெத�னா"பிாி�காவி� இ�திய�களி� மதி"# 
அதிகமாயி�0. ''நா� எ�லா�� பிாி>F� சா�ரா*ய�தி� #த�வ�க� தாேன? 
ெவ�ைள�கார� ஆனா� எ�ன? இ�திய� ஆனா� எ�ன? '' எ� E� ேதாரைணயி� 
ெத�னா"பிாி�கா" ப�திாிைகக� Hட இ�தியாி� ேசைவைய" #கA�3 எ=தின. 
 
ேசனாதிபதி ெஜனர� #�ல� இ�தியாி� ேபா��கள$ ேசைவைய� தம3 
அறி�ைககளி� பாரா>F யி��தா�. ேசைவ" பைடயி� தைலவ�கC�� :�த 
ச�மான" பத�க�க� அளி�3 அவ�க� ெகௗரவி�க"" ப>டன�. 
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சாதாரண ெவ�ைள�கார�களி� மேனா பாவ�� ெபாி3� மா0த லைட�3 
வி>டதாக� காண"ப>ட3. :�த�தி� ேபா3 இ�திய�கC� ெவ�ைள�கார�கC� 
சிேநக பாவ� ெகா'டாFனா�க�. ஆயிர�கண�கான ெவ�ைள�கார 
ேசா�ஜ�கCட� இ�திய�க� ெந��கி" பழக ேந��த3. 
 
க�ட�கC� ேசாதைனகC� ஏ�ப9� கால�தி� மனித %பாவ� சில சமய� ெபாி3� 
ேம�ைம அைடவ3'9. அத�� ஓ� ந�ல உதாரண� அ"ேபா3 கிைட�த3. கா�தி 
மகா�மா எ=தியி��கிறா�:- 
 
''சிK- பாசைறைய ேநா�கி$ ெச�0 ெகா'F��ேதா� அ��, லா�> ராப�>\� 
#த�வ� ெல"Fன'> ராப�>O ப9காய ��0 மரணமைட�தா�. அவ� உடைல" 
ேபா��கள� தி-��3 S�கி$ ெச�D� கடைம எ�க� பைட��� கிைட�த3. 
அ�0 வற>சி மி��த தின�. ஒKெவா�வ�� த'ணீ���� தவி�3� 
ெகா'F��தன�. வழியி� தாக� தணி�3� ெகா�ள�HFய ஒ� சிறிய அ�வி ஓF� 
ெகா'F��த3. ஆனா� �த-� யா� அ�வியி� த'ணீ� அ��3வ3 எ�ற 
பிர$ைன ஏ�ப>ட3. ெவ�ைள�கார" ேபா� Rர�க� அ��திய பி�னேர நா�க� 
அ�வியி� இற��வெத�0 �F, ெச�தி��ேதா�. ஆனா� அவ�க� இத��$ 
ச�மதி�க வி�ைல ; எ�கைள �த-� த'ணீ� �F���பF$ ெசா�னா�க�. 
இKவா0, யா� �த-� த'ணீ� அ��3வ3 எ�ப3 �றி�3 எ�கC��� ெகாGச 
ேநர� ேபா>F நட�த3.'' 
 
கா�தி மகா�மா த��ைடய வாA�ைகயி� நிகA�த நிைன�க நிைன�க இ�ப�த�� 
ஞாபக�களி� ேம�Hறிய ச�பவ� ஒ�0 எ�பதாக� �றி"பி>F��கிறா�. 
------------ 

33. 33. 33. 33. க->ாிபா$� க*டஹார��க->ாிபா$� க*டஹார��க->ாிபா$� க*டஹார��க->ாிபா$� க*டஹார��    
 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய ச�க�தி� கா�திஜியி� ெச�வா�� நாC�� நா� 
வள��3 வ�த3. அ�த$ ெச�வா�ைக� கா�திஜி ச�க�தி� ந�ைம�காகேவ 
பய�ப9�தி வ�தா�. இ�திய�களி� உாிைமகC�காக$ ச��காேரா9 
ேபாரா9வ3ட� அவ� நி�0 விடவி�ைல. இ�திய ச�க�தி� �Fெகா'F��த 
�ைறபா9கைள" ேபா�கி� S�ைம" ப9�த,� ெப��ய�சி ெச�தா�. 
ந�மிட�திD�ள �ைற பா9கைள மைற�3 ெம=�வ3 கா�திஜி�� எ"ேபா3� 
பிF"பதி�ைல. ந��ைடய உாிைமகC�காக" ேபாரா9வதி� எKவள, சிர�ைத 
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கா>9கிேறாேமா அKவள, கடைமகைள$ ெசD�3வதிD� ஊ�க� கா>ட 
ேவ'9� எ�ப3 கா�திஜியி� உ0தியான ெகா�ைக. 
 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�கைள" ப�றி ெவ�ைள�கார�க� அF�கF ெசா�- வ�த 
ஒ� �ைறபா9 இ�திய�க� த�க� R9கைள:� %�0"#ற�கைள:� %�தமா� 
ைவ�3� ெகா�Cவதி�ைல ெய�ப3 தா�. ெபா3வாக இ�திய�களிட� இ�த� 
�ைற உ'9 எ�பைத ம0"பத�கி�ைல. ந��ைடய உட�ைப:� உைடகைள:� 
%�தமா� ைவ�3� ெகா�வதி� நா� மி��த சிர�ைத கா>9ேவா�. உண," ெபா�� 
களி� விஷய�தி� ெவ� %�தமா யி�"ேபா�. ஆசார அE�F"பாக� கைட" 
பிF"ேபா�. ஒ� நா� உ9�திய 3ணிைய இ�ெனா� நா� உ9�த மா>ேடா�. 
ேதா��3 உல��தி�தா� உ9�தி� ெகா�ேவா�. இ�லாவி> டா� ' வி="#' 
எ�ேபா�. ஒ�வைர ெயா�வ� ெதா>டா� தீ>9 எ�ேபா�. சா"பி>ட இட�ைத$ 
சாணமி>9 ெம=கா வி>டா� இட� %�தமான தாக� க�த மா>ேடா�. ந�றாக� 
ேத��3 ைவ�த பா�திர�ைத ம0பF:� த'ணீ� வி>9� க=,ேவா�. இ"பF 
ெய�லா� %�த�, அ%�த�, தீ>9, தீ'டாைம �த-ய பல க>9"பா9கைள 
அEசாி��� நா� ேவ0 சில ��கியமான காாிய�களி� %�த� - அ%�த� எ�E� 
உண�$சிேய இ�லாம� நட�3 ெகா�ேவா�. R>9� ��ளி���� �"ைபைய 
வாச-ேல ேபா>9 வி>9� தி�"தி யைடேவா�. எ$சி� இைலகைள" ப�க�3 R>9 
ஓரமாக" ேபா>9 வி>9$ %�மா இ�"ேபா�. சா�கைட� த'ணீ� ந� R>9�� 
ெவளியிேல ேபா�வி>டா� ேபா3மான 3! Rதியிேலா ெகா�ைலயிேலா சா�கைட� 
த'ணீ� ேத�கி� கிட�3 நா�ற� எ9"பைத� கவனி"பதி�ைல. அதனா� எKவள, 
%காதார� �ைற, எ�பைத:� எ'ணி" பா�"பதி�ைல. நதி� கைரகைள:� 
ேகாயி� �ள�கைள:� ம�0� ெபா3 இட�கைள:� ந��ைடய ஜன�க� 
அ%�த"ப9�3வைத" ப�றி$ ெசா�லேவ ேவ'Fயதி�ைல ! 
 
ெத�னா"பிாி�காவி� வசி�த இ�திய ச�க�தாாிைடயிD� இ�தைகய 
�ைறபா9க� இ��தன. இவ�ைற� �றி�3 ெவ�ைள�கார�க� அF�கF #கா� 
ெசா�- வ�தா� க�. அ3 காரண மாக இ�திய�கைள" ப�றி� ேகவலமாக" 
ேபசினா�க�. அவ�க� ெசா�Dவதி� உ'ைம இ��கிற3. எ�பைத� கா�திஜி 
க'டா�. 

''எ"ெபா�� யா�யா� வா�� ேக>பிE� அ"ெபா�� 
ெம�" ெபா�� கா'ப3 அறி, " 
 

எ�E� ெகா�ைகைய� கா�தி மகா� பாிPரணமாக� கைட"பிF"பவ�. ஆகேவ 
ட�பனி� வசி�த இ�திய�களி� R9 வாச�கைள� S�ைம" ப9�3வத��� 
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S�ைமயாக, ைவ�3� ெகா�C�பF ெச�வத��� ெப� �ய�சி ெதாட�கினா�. 
அ�த �ய�சி�� ேவக� ெகா9"பத�� ஒ� காரண� ஏ�ப>ட3. அதாவ3 ட�பனி� 
பிேள� ேநா� பரவ� ெதாட�கிய3. இ�திய� R9களி� %காதார�ைத� கவனி��� 
விஷய�தி� நகரசைப அதிகாாிக� இ�திய ச�க� தைலவ�களி� உதவிைய 
நாFனா�க�. கா�திஜி:� ம�ற ச�க� தைலவ�கC� ட�பனி� வசி�த ஒKெவா� 
இ�தியாி� R>9��� ேபா�$ ேசாதைன ேபா>டா�க�. R>9�� உ�C� #ற�� 
S�ைம"ப9�3வத��" பிரய�தன� ெச�தா�க�: கா�திஜி:� அவ�ைடய 
சகா�கC� ேம�ெகா'ட பிரய� தன�தி� காரணமாக அதிகாாிகளி� ேவைல 
எளிதாயி�0. இ�திய ச�க� ெப�ந�ைம அைட�த3. பிேள� �த-ய ெகா�ைள 
ேநா�க� பர,�ேபாெத�லா� நி�வாக அதிகாாிக� ெபா0ைம இழ�3 அள, மீறிய 
க9� �ைறகைள� ைகயாCவ3 வழ�க�. அதனா� ஜன�க� ெப�� 
ெதா�ைலகC��� அ�ல�கC��� ஆளாவா�க�. ட�பனி� பிேள� ேநா� 
ேதா�றிய சமய�தி� கா�திஜியி� �ய�சியா� இ�திய ச� க�தாேர �� வ�3 
சகலவிதமான %காதார �ைறகைள:� ேம�ெகா'டா�க�. இதனா� அவ�க� 
அதிகார� ெகா9ைமகC�� ஆளாகாம� த"பினா�க�. 
 
ேம�Hறிய �ய�சி நட�த கால�தி� கா�திஜி��" பல வ��த� த�க அVபவ�க� 
ஏ�ப>டன. உாிைமகC�காக" ேபாரா9� ேபா3 இ�திய ச�க�தின� எKவள, 
ஊ�க� கா>Fனா�கேளா அKவள, இ"ேபா3 கடைமகைள ஆ�0� விஷய�தி� 
கா>டவி�ைல எ�பைத� க'டா�. சில� கா�திஜியிட� அவமதி"பாகேவ நட�3 
ெகா'டா�க�. சில� வா�" ேப$சி� மாியாைத ெசD�தி வி>9� காாிய�தி� 
அச>ைடயா யி��தா�க�. இதனாெல�லா� கா�திஜி மன$ேசா�, அ�ல3 மன� 
கச"# அைட�3 விடவி�ைல. ம�களி� இய�# இ3 தா� எ�பைத அறி�3 
ெபா0ைம:ட� தம3 �ய�சிைய$ ெச�3 வ�தா�. ெமா�த�தி� இ�திய 
ச�க�தாாி� R9கC� %�0"#ற�கC� S�ைம அைட�தன. 
 
இKவா0 இ�திய ச�க�தி� ��ேன�ற�3�காக" ப�பல 3ைறகளிD� பா9ப>9 
வ�தேதா9 இ�திய�கC��� தா�நா>F� நிைன,� தா� நா>Fட� ப�தி:� 
இ��� மா0� பா��3� ெகா'டா�. ெவளி நா9கC�� வ�3�ள இ�திய�க� 
தா�நா>9��$ ெசD�த ேவ'Fய கடைம உ'9 எ�பைத அF�கF 
வ�#0�தினா�. இைத� காாிய�தி� கா>9வத�� விைரவி� ச�த�"ப� ேந��த3. 
 
1897-� ஆ'FD� 1899-� ஆ'FD� இ�தியாவி� சில ப�திகளி� க9� பGச� 
ேந��த3. அ�த" ப�திகளி� வசி�த இ�திய ம�க� ெகாFய க�ட�கைள 
அVபவி�தா�க�. அவ�கC�� உதவி ெச�:� ெபா�>9� கா�திஜி 
ெத�னா"பிாி�காவி� நிதி வ[� ஆர�பி�தா�. ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�க� 
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தாராளமாக நிதி��" பண உதவி ெச�தா�க�. வ��தக ச�க�தாைர� தவிர ஒ"ப�த� 
ெதாழிலாளிகC� த�களா� இய�ற சி0 ெதாைககைள� ெகா9�3 உதவினா�க�. 
ெத�னா" பிாி�கா ெவ�ைள�-கார�கC��� கா�திஜி வி9�த ேவ'9ேகாC� 
R' ேபாகவி�ைல. ெவ�ைள�கார�க� பல�� இ� திய" பGசநிவாரண�3��" 
பண� ெகா9�3 உதவினா�க�. கா�திஜி H0கிறா� :- இKவா0, ெத�னா"பிாி�கா 
இ�திய�கC�� நா� ெச�த ஊழிய� ஒKெவா� பFயிD� ச�திய�தி� #திய #திய 
அ�ச�கைள என��" #ல"ப9�தி வ�த3. ச�திய� எ�ப3 ஒ� ெபாிய வி�>ச�. 
அத�� நீ� ஊ�றி வள��க வள��க அதிக" பழ�கைள� த�கிற3. ச�திய ெம�E� 
%ர�க�தி� எKவள, ஆழமாக� ேதா'9கிேறாேமா அKவள,�� அதி� #ைத�3 
கிட��� ர�தின� கைள� க'9 பிF"ேபா� ெதா'9 #ாிவத��" #திய #திய 
3ைறகேள அ�த இர�தின�களா��. ” 
* * * 
 
இ��ைற கா�திஜி ெத�னா"பிாி�காவி� ஐ�3 வ�ஷ� இ��தா�. 1901-� ஆ'F� 
தா�நா>9��� தி��ப எ'ணினா�. ெத�னா"பிாி�காவி� ேமD� த�கினா� 
பண� ச�பாதி"பேத ��கிய ேவைலயா�" ேபா� வி9 ெம�0� இ�தியா,��$ 
ெச�றா� அதிக பய� த�� ெதா'9 ெச�யலா� எ�0� நிைன�தா�, 
ெத�னா"பிாி�காவி� இ�திய�களி� நல�கைள� கவனி�3� ெகா�வத�� 
மE%�லா� நாஸா� �த-ய ந'ப�க� இ��தா�க�. கா�தி மகா�மா,ட� ேச��3 
ெதா'9 #ாி�ததி� அவ�கC�� ந�ல பயி�சி ஏ�ப>F��த3. 
 
ந'ப�களிட� கா�திஜி த� உ�ேதச�ைத� ெதாிவி�த ேபா3 அவ�க� இேலசி� 
அத�� இண�கவி�ைல. கைடசியாக ஒ� நிப�தைனயி� ேபாி� விைட ெகா9�க 
ஒ"#�ெகா'டா�க�. அ�த நிப�தைன ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�க� ம0பF:� 
கா�திஜியி� உதவி த�கC��� ேதைவ எ�0 க�தி அைழ�தா� கா�திஜி எ�த� 
தைட:� Hறாம� உடேன தி��பி வ�3விட ேவ'9 எ�ப3 தா�. 
 
நிப�தைனைய� கா�திஜி அKவளவாக வி��பவி�ைல ெய�றாD� ந'ப�களி� 
அ�#��� க>9"ப>9 அைத ஒ"#� ெகா'டா�. பிற�, கா�திஜி இ�தியா 
ேபாவைத ��னி>9" பிாி,பசார வி��3கC� H>ட�கC� ஆர�பமாயின. ேந> 
டா� இ�திய�க� அ�# எ�E� அ�த ெவ�ள�தி� மகா�மாைவ �Aக 
அF�தா�க�. பல பாி%" ெபா��க� அளி�க"ப>டன. த�க$ சாமா�க�-ெவ�ளி$ 
சாமா�கேளா9 விைல :ய��த ைவர ஆபரண�கC� பாிசாக அளி�க"ப>டன. 
இ�த" பாி%களி� ஐ�ப�திர'9 ப,� ெப0மான��ள க'டஹார� ஒ�0� 
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இ��த3. இ3 கா�திஜியி� மைனவியாரான கOSாி பா��� எ�0 
ெகா9�க"ப>ட3. 
 
ேம�பF ெவ�மதிக� ஏராளமாக� கிைட�த ஒ� நா� இர, கா�திஜி��� S�க� 
பிF�கவி�ைல. பாி%கைள� தா� ெசா�த�3�� ைவ�3� ெகா�வ3 உசிதமா எ�0 
சி�தைன ெச�தா�. அைவ ெப��பாD� ச�க�3�� அவ� ெச�த ெதா'ைட 
உ�ேதசி�3 அளி�க"ப>டைவ. அவ�ைற அ�கீகாி�தா� ச�க� ெதா'9��� H- 
ெப�ற3 ேபால� தாேன ஆ��? அ3 �ைறயா�மா? ஆயிர�கண�கான &பா� 
ெப0மான��ள பாி%கைள ேவ'டாெம�0 #ற� கணி"ப3� %லபமான 
காாியமி�ைல. ேவ'டா� எ�0 ம0"ப3 கா�திஜி�� வி�"பமா யி��தாD� 
அத�� மைனவி:� �ழ�ைதகC� ச�மதி�க ேவ'9ேம? அவ�க� ஒ� ேவைள 
ஆ>ேசபி�தா� எ�ன ெச�வ3? 
 
கா�திஜியி� R>F� அ3வைர விைல:ய��த நைக எ3,� கிைடயா3. த�க$ 
சாமா�--ெவ�ளி$ சாமா� கிைடயேவ கிைடயா3. நைக" ைப�திய�ைத ஒழி�க 
ேவ'9� எ�0 கா�திஜி ஜன�கC�� அF�கF உப ேதசி�3 வ�தா�. த� 
�9�ப�தி� அைத� க9ைமயாக அE�F�தா�. அ"பF யி��க, இ"ேபா3 பாிசாக� 
கிைட�த த�க� கFகார�க�, த�க$ ச�கி-க�, ைவர ேமாதிர�க� ஆகியவ�ைற 
எ�ன ெச�வ3? 
 
இரெவ�லா� ேயாசைன ெச� 3 பாி%கைள$ ெசா�த�3�� ைவ�3�ெகா�ள� 
Hடா3 எ�ற �F,��� கா�திஜி வ�தா�. அவ�ைற� ெத�னா"பிாி�கா இ�திய 
ச�க�3�ேக உாிைம யா��வெத�0�, அ�த� த�ம ெசா�ைத" பாிபா-"பத�� 
பா�\ ரOட� ஜி �த-யவ�கைள� த�மக��த�களாக நியமி"ப ெத�0� 
தீ�மானி�தா�. அ�த"பFேய கFத�� எ=தி �F�தா�. இத��" பிற�தா� 
கா�திஜியினா� S�க �F�த3. 
 
ெபா=3 விF�த3� �ழ�ைதகளிட� த��ைடய தீ�மான�ைத� ெதாிவி�தா�. 
த�ைதயி� உய��த இல>சிய�களி� பயி�சி ெப�0 ஊறி" ேபாயி��த �ழ�ைதக� 
கா�திஜியி� �Fைவ உ�சாகமாக ஆேமாதி�தன. 
 
''அ"பFயானா� உ�க� அ�மாவிட� இைத"ப�றி" ேபசி அவைள இ�த 
ஏ�பா>9�� இண�க$ ெச�:�க�, பா��கலா�!'' எ�றா� கா�திஜி. 



141 

 

 
அவ� எதி�பா��த3 ேபாலேவ கOSாிபாைய இண�க$ ெச�வ3 அKவள, 
எளிதான காாியமாக இ�ைல. Lமதி கOSாிபா� Hறியதாவ3 :- " உ�கC�� இ" 
ெபா��க� ேதைவயி�ைல. உ�க� �ழ�ைதகC��� ேதைவயி�ைல. நீ�க� 
ெசா�கிறைத� ேக>9� ெகா'9 அவ�க� உ�க� இ�ட"பF H�தா9வா�க�. 
�ழ�ைதகC�� எ�ன ெதாி:�? ஆனா� பாி%கைள� தி�"பி� ெகா9�க நா� 
ச�மதி�க மா>ேட�, எ�ைன நைக அணி�3ெகா�ள� Hடா3 எ�0 
ெசா�கிறீ�க�; அத�பFேய நா� நட�கிேற�. ஆனா� நாைள�� ந� பி�ைளக� 
மண��� நா>9" ெப'களி� விஷய� எ�ன? அவ�கைள:� நீ�க� க>டாய" 
ப9�த �F:மா? அவ�கC�� ஆபரண�க� ேவ'F யி����. ஆைகயா� தி�"பி� 
ெகா9�கேவ Hடா3.'' 
 
இKவா0 Lமதி கOSாிபா� ெசா�-� த� வாத�3��" ப�கபலமாக� க'ணீ� 
ெப��க� ெதாட�கினா�. 
 
எனிE� கா�திஜி சிறி3� அைச�3 ெகா9�கவி�ைல. க�பாைறைய ெயா�த 
ச-யாத மன உ0தி:ட னி��தா�. 
 
''�ழ�ைதகC�� நாைள��� க-யாண� ெச�3 ைவ�க" ேபாகிேறாமா? 
அவ�கC�� வய3 வ�தபி� க-யாண� ெச�3 ெகா�ளலா�. அ"ேபா3 அவ�கேள 
த�க� காாிய�ைத� கவனி�3� ெகா�வா�க�. நாமாக� க-யாண� ப'ணி 
ைவ�தா� நைக" ைப�திய� ெகா'ட ெப'கைள ஒ� நாC� க-யாண� 
ெச�3ைவ�க" ேபாவ தி�ைல. அ"பF உ� ம�மக�மா�கC�� ஆபரண� ெச�3 
ேபா9வ3 அவசிய� எ�0 ஏ�ப>டா� நா� ஒ�வ� இ�ைலயா? எ�ைன� 
ேக>டா� ேவ'Fயைத வா�கி� ெகா9�கிேற� ! '' 
 
'' உ�கைள யா� ேக>ப3? இKவள, நாைள��" பிற�� உ�க� சமாசார� 
என��� ெதாியாதா? எ�Eைடய நைககைள ெய�லா� நீ�க� தாேன பி9�கி� 
ெகா'_�க�? அ"பF"ப>ட நீ�களா ம�மக�மா��� ஆபரண� ெச�3 விட" 
ேபாகிறீ�க�? ஒ�நாC� இ�ைல. இ"ேபாேத எ� �ழ�ைதகைள$ ச�நியாசியா�க" 
பா��கிறீ�கேள ! Hடா3, Hடா3. நைககைள� தி�"பி� ெகா9�க �Fயா3. ேமD� 
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எ�Eைடய க'டஹார�ைத� ேக>பத�� நீ�க� யா�? உ� கC�� எ�ன 
உாிைம?'' 
 
இைத� ேக>ட கா�திஜி ச�0� ேகாப� அைட�3 ”க'டஹார� இ�திய ச�க�3�� 
நா� ெச�த ஊழிய� 3�காக� ெகா9�க"ப>டதா? உ�Eைடய 
ஊழிய�3�காகவா?'' எ�0 ேக>டா�. 
 
''உ�கCைடய ஊழிய�3�காக�தா�. ஆனா� நீ�க� ெச�த ஊழிய� நா� ெச�த3 
ேபா� அ�லவா? உ'ைமயி�, நா� ஒ�0� ெச�யவி�ைலயா? இர,� பகD� 
உ�கC�காக உைழ�ேதேன, அெத�லா� ஊ ழிய� அ�லவா? வழிேயா9 
ேபாகிறவ�கைள ெய�லா� R>9�� அைழ�3வ�3 எ�ைன வைத�தீ�கேள? அ3 
எ�ன ஆகிற3? உ�கCைடய வி�� தாளிகC�ெக�லா� நா� அFைமைய" ேபா� 
உைழ�க வி�ைலயா? அத�காக ெவ�லா� இ�த� க'டஹார� என��� தகாதா? ” 
 
Lமதி கOSாி பாயி� ேக�விகளி� ெபாி3� உ'ைம யி��த3. ஆைகயா� அைவ 
Hாிய அ�#கைள"ேபா� கா�திஜியி� உ�ள�தி� ைத�தன. எனிE�, கா�திஜி த� 
உ0தியி-�� 3 பிறழவி�ைல. ேமD� Lமதி கOSாி பா:ட� ெதாட��3 
வாதாF" பாி%கைள� தி�"பி� ெகா9"பத��$ ச�மதி���பF ெச�தா�. 
 
இ�த$ ச�பவ�ைத" ப�றி விவரமாக$ ெசா�- வி>9� கா�தி மகா�மா �Fவாக 
எ=தி யி�"பதாவ3 :- 
 
''இKவா0 ெச�ததி� ெபா�>9 நா� எ"ேபா3ேம வ��தியதி�ைல. நாளைடவி� 
எ� மைனவி:� அ"பF$ ெச�தேத அறி,ைடைம எ�பைத உண��3 ெகா'டா�. 
இதனா� எKவளேவா ேசாதைனகC� ��ளாகாம� நா�க� பா3கா�க" ப>ேடா�. 
ெபா3 ஊழிய�தி� ஈ9ப>ேடா� விைல உய��த ெவ�மதிகைள ஏ�0�ெகா�ள� 
Hடாெத�ப3 எ� உ0தியான அபி"பிராய�.'' 
-------- 


